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  پيشگفتار
 

 ها ديكتاتوري آمدن وجود به از توانند مي چگونه مردم كه است بوده اين من هاي نگراني مهمترين از يكي سال ساليان          

 تسلط تحت نبايد انساني هيچ كه است عقيده اين از ناشي عالقه اين .ببرند ميان از را موجود هاي ديكتاتوري يا و جلوگيري كنند

ي لزوم آزادي نوع بشر، با  اين عقيده با مطالعه درباره. هاي ديكتاتوري نابود شود حكومت به دست يا و كند زندگي ديگر انساني
و با بررسي تاريخي ) اي تماميت خواهه از نظرات ارسطو گرفته تا تحليل حكومت(هاي ديكتاتوري  ي ذات حكومت تحقيق درباره

  .است من پرورده شده در )بخصوص آلمان نازي و روسيه استاليني(هاي  ديكتاتوري  حكومت
ميانشان كساني هم  در. اند كشيده رنج و كرده زندگي ها نازي حكومت تحت كه ام آشنا شده هايي انسĤن با ها، سال طول در           
 كرده مبارزه نازي حكومت با كه كردم مالقات مردمي با نروژ، در .بودند برده در به جان آلمان اجباري كار ايه اردوگاه از بودند كه

كساني  با همچنين و گريخته ها نازي چنگال از كه يهودياني با .بودند رفته ميان از كه شنيدم مردمي ي درباره و بودند، مانده زنده و
 كتاب راه از بيشتر كشورها بيشتر استاليني را در حكومت وحشت. بودند كرده كمك ها آن به ماندن زنده براي صحبت كردم كه

 استثمار و ظلم از شدن رها و آزادي نام با كه چرا بود تر گزنده و تر تلخ من براي وحشت اين .فردي هاي تماس طريق از اند تا شناخته

  .بود شده تحميل مردم به
 حقايق برمه، و تبت شيلي، لهستان، پاناما، مانند استبدادي هاي حكومت با كشورهايي از كساني با يداربا د اخير هاي دهه در           

 كه هايي روس اند، جنگيده كمونيست چين مهاجمان عليه كه هايي تبتي مشاهده با .است شده تر برايم ملموس امروز هاي ديكتاتوري

 هاي ديدگاه ساختند، ناممكن را نظامي حكومتي به بازگشت خشونت، بدون كه اييه تايلندي و اند كردنده خنثي را 1991 كودتاي سال

  .آوردم دست به ها ديكتاتوري گر حيله طبيعت از تري آگين رنج
 و مردم ترحم نسبت به احساس داشت، جريان ها آن در مقاومت و بودند خطرناك هنوز كه هايي مكان ي مشاهده با گهگاه          

. يافت مي افزايش من در باورنكردني، هايي شجاعت با زناني و مردان آرامِ هاي قهرماني ستايش همراه به ها، گري حشيو به نسبت خشم
 ميدانِ شوروي، دائمي سركوب زير ليتواني در ويلنيوس گا بود و ديگر نوريه حكومت تحت پاناماي يكي ها مكان از جمله اين

 و همچنين شوم، شب آن در زرهي نيروهاي اولين ورود ي لحظه در بخصوص و آزادي براي تظاهرات هنگام به پكن در تيانانمن

  .»آزاد برمه « هاي مانرپالو در در جنگل دموكرات نيروهاي فرماندهيِ مراكز
 كه ريگا عمومي پارك ويلنيوس، قبرستان و تلويزيون برج مثل .كردم مي بازديد خورده شكست هاي مناطق جنبش از گاهي          

   گلوله و كرده خط به را كنندگان مقاومت آنجا در ها فاشيست كه شمالي ايتالياي در فرارا مركز بودند، كرده كشتار آن مردم را در
  استبداد، ردپاي كه ست اين اي چه واقعيت آزاردهنده .جوان مردان جسدهاي از پر مانرپالو در اي ساده قبرستان و بودند، كرده باران
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  .است رگم و ويراني
 .ها را گرفت ديكتاتوري ي حيات ادامه و ايجاد بتوان جلوي شايد كه كرد تقويت من در اين عقيده را تجربيات و مسائل اين          

 متالشي را كنوني هاي ديكتاتوري كشتار از دو طرف، ميزان كمترين با و موفق هايي مبارزه با بتوان تا باشد راهي بايد كردم مي فكر

 .گرفت ها آن خاكسترهاي دل از جديد را هاي ديكتاتوري برخاستن جلوي و كرد

 رنج كمترين امكان حد تا كه هايي روش .بينديشم ها ديكتاتوري دادن شكست براي ها روش كاراترين به دقت با ام كوشيده من          

 ها، ديكتاتوري ي درباره ام مطالعه ها سال به تالش اين در .را بگيرد ها انسĤن جان رفتن ميان از جلوي ممكن حد تا و مردم برساند به را

   .ام نموده توجه پرهيز خشونت ي بينانه واقع مبارزات بخصوص و حكومتي هاي سيستم سياسي، افكارِ ها، انقالب مقاومت، هاي نهضت
براي  ريزي برنامه راهنماي بتواند ايدش اما اين است، بسيار راه كمال تا كه هستم مطمئن البته .است تالش اين حاصل حاضر ي نوشته

  .كنند قدرتمندتر عمل و تا بيش از پيش مؤثرتر باشد  خواهانه آزادي هاي حركت
 وجود به از جلوگيري و ديكتاتوري با مبارزه عموميِ هاي روش روي بر كتاب اين آگاهانه، انتخاب همچنين و ضرورت به بنا           

را  خاص كشورهاي براي مبارزه هاي نسخه تجويز و موشكافانه تحليل صالحيت من .متمركز است دجدي استبدادي هاي حكومت آمدن
كنند  مي مبارزه و زندگي استبدادي هاي حكومت تحت كه بسياري مردم براي عام تحليل اين كه كنم آرزو مي حال هر به اما .ندارم

 و ها براي موقعيت را ها آن نظريات اين گسترش با و بيازمايند خود رِكشو در را نظريات اين اعتبارِ ها آن است الزم .سودمند باشد
  .سازند اجرا قابل خود ويژه شرايط

 ي ارائه و محتوا در ايرادات تشخيص براي كه ام ويژه دستيار ،جنكينز بروس .هستم افراد بسياري مديون كتاب، اين نوشتن در          
 و نوشتاري هاي بازبيني كتاب، ي دوباره ساختاربندي براي اي ارزنده پيشنهادهاي حال ينع در وي .داشت ارزشمندي همكاري مطالب،

 كروگلر كريستوفر دكتر .هستم كودي استفان نوشتاري هاي همياري سپاسگذار همچنين .داد ارائه دشوار مطالب از بعضي سازي ساده

 ترتيب، اطالعاتي به ،پاركمن پاتريشيا دكتر و فرسون مك ازله دكتر .دادند مفيدي بسيار پيشنهادهاي و انتقادها هلوي روبرت و

كسان بسياري  هاي محبت و ها حمايت ها، كمك از اثر اين كه هرچند .دادند من به التين آمريكاي و آفريقا در ها ي درگيري درباره
  .است با من آن هاي گيري نتيجه و ها تحليل تمامي مسووليت است، برده بهره

 و پيچيدگي اي مبارزه هر .است هزينه بي و ساده تالشي ديكتاتورها با مبارزه هرگز گمان بر اين نبوده است كه اثر اين در           
 رهبران تحليل اين كه است اين من اميد هايي در پي دارد اما گمان آسيب هم بي ديكتاتورها با مبارزه. دارد را خود هاي خاص هزينه

آسيب را به همراه داشته  كمترين اثرگذاري، و قدرت بيشترين بودن دارا عين در كه برانگيزد هايي ياستراتژ به طراحي را مقاومت
هيچ  سقوط .شد خواهد حل مشكالت تمامي ديكتاتور يك سرنگوني با كه شود چنين برداشت تحليل اين از نبايد اين، بر عالوه. باشد
بتوانند  طوالني هاي تالش و كوشي سخت طريق از مردم كه گشايد مي را راهي هاتن بلكه انجامد نمي شهر آرمان به خواهي تماميت رژيم
  اميد  .سازند نابود را ستم و ها عدالتي بي بتوانند خود نوبه به جديد روابط اين و كنند برقرار جديدي سياسي و اقتصادي اجتماعي، روابط

مردمِ  براي ها حكومت اين كردن متالشي چگونگي و استبدادي يها رژيم با مبارزه هاي روش از كوتاه تحليل اين كه است اين من
 .سودمند باشد دارند آزادي اميد دربند كه
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  اولفصل 
 

 بينانه با ديكتاتورها رويارويي واقع

 

 يا كرده  سقوط مردم يافته سازمان مبارزات با  - جيخار يا داخلي هاي ريشه با چه - ها ديكتاتوري از بسياري اخير هاي سال در          

 برابر در محافظ نيروي بيشترين داراي و ناپذير رسوخ ظاهر قدرتمند به بسيار هاي ديكتاتوري كه است شده مشاهده حتا .اند شده متزلزل

 .اند شده تسليم مردم اجتماعي و اقتصادي سياسي، هماهنگ آميزِ مسالمت مقاومت

 اسلووني، و چكسلواكي شرقي، آلمان لهستان، ليتواني، و التويا استوني، در بسياري هاي ديكتاتوري 1980 ي دهه از          

 زامبيا، نپال، در خشونت بي مبارزات .اند شده تسليم پرهيز خشونت مردمي هاي جنبش برابر در فيليپين و مالي، بوليوي ماداگاسكار،

 كشورهاي از بزرگي هاي بخش و نيجريه زئير، مجارستان، بلغارستان، تايلند، اروگوئه، برزيل، ئيتي،ها آرژانتين، جنوبي، شيلي، ي كره

 پيش را خواهانه دموكراسي هاي جنبش نيز )1991 نظامي اوت كودتاي كردن خنثي در بخصوص( سابق شوروي يافته از استقالل تازه

 اين .است گرفته شكل نيز تبت و برمه چين، در سياسي ايِ توده هاي يگر مبارزه اخير هاي سال در ها، اين بر عالوه .است برده

 هاي رژيم اين رحم بي ي چهره نشدند، اشغالگران يا حاكم ديكتاتورهاي سقوط سبب و نرسيدند نهايي پيروزيِ ها هرچند به درگيري

  .نهادند جاي خشونت بر بي مبارزات از را زشمندار اي تجربه نيز مردم براي حال عين در و نشان دادند جهاني جامعه به را گر سركوب
 جنايت، ناكارآمدي فقر، .را حل نكرده است جوامع اين ديگر مشكالت تمامي اين كشورها در ديكتاتوري سقوط گمان بي 

 فراهم را ها شرايطي حكومت اين سقوط حال، هر به اما، .است استبداديِ ددمنش هاي رژيم ميراث زيست محيط تخريب و بوروكراسي

 باالتر، دموكراسي سياسي سطح با جوامعي ،خود مشكالت حل براي بتوانند اند بوده ستم تحت امروز به تا كه مردمي تا كند مي

 .كنند ايجاد تر گسترده اجتماعي عدالت و بيشتر شخصي هاي آزادي

 وجود به جهان در آزادي كسب و جوامع نكرد آزاد براي تري گسترده براستي گرايش اخير هاي دهه در  هميشگي مشكلي          

1ي آزادي خانه آمارِ اساسِ بر .است آمده
 مختلف مناطق در مدني هاي آزادي و سياسي حقوقِ وضعيت اساس بر تحقيقي ساله هر كه ، 

 .است افزايش به رو پيوسته گيرند مي آزاد قرار ي كه در رده معيارها اين اساس بر كشورهايي ،دهد مي انجام جهان
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  نوع         
  سال   

  ناآزاد  آزاد نيمه  آزاد

1983  55  76  64  
1993  75  73  38  



 به تري بينانه واقع وضعيت كنند مي زندگي استبدادي شرايط در كه جهان وضع آن دسته از مردم بررسي با كننده، دلخوش روند اين اما

 زندگي هايي حكومت وحشت ي  سايه زير در جهان نفري ميليارد 5/4 نزديك به جمعيت از درصد 1993،31 ژانويه در. گيرد مي خود

 هاي آزادي و داشته وجود سياسي شديد هاي محدوديت ها آن در كه مناطقي يعني .اند شده بندي رده ناآزاد جدول اين در كه كردند مي

 هاي نظامي ديكتاتوري سلطه تحت مناطق اند بندي شده رده» ناآزاد«عنوان  تحت كه اي منطقه 12 و كشور 38 اين. شود نقص مي مدني
 و عراق چين، مانند(  سياسي زورمند احزاب ،)بوتان و صعودي عربستان مانند( گر سركوب سنتي هاي پادشاهي ،)سودان و برمه مانند(

 .را در بر مي گيرند انتقالي هاي حكومت و )شرقي ورتيم و تبت مانند( خارجي گران اشغال ،)شمالي كره

 در آزاد كشورهاي تعداد كه آن با .هستند سياسي و اجتماعي اقتصادي، سريعِ تحولِ حال در بسياري كشورهاي امروزه          

 در معكوس راه مناطق بعضي ،بنيادين و سريع تحوالت اين ي در نتيجه كه دارد وجود هميشه اين نگراني اما داشته، رشد اخير هاي دهه

 هاي گروه و برگزيده منصبان صاحب طلب، جاه اشخاص نظامي، هاي گروه .كنند تجربه را ديكتاتوري از جديدي انواع و پيش گيرند

 هميشه كودتاها .كنند تحميل ديگران به را خود هاي خواسته و عقايد تا كنند مي تالش هميشه خاص، هاي ايدئولوژي داراي سياسي

 و شود مي پايمال جهانيان از سياسي بسياري مشاركت حقوق و انساني بنيادين حقوق هنوز .داد خواهند روي نيز آينده و در داده وير
   .شد خواهد پايمال نيز آينده در

 دهه چندين كشورها از بسياري در مردم .است دار ريشه و عميق ديكتاتوري مشكل .است ما همراه به هنوز گذشته متاسفانه          

 و اقتدار منابع از چرا و چون بي اطاعت تا اند كوشيده هميشه .اند برده خارجي رنج يا داخلي بيدادگرِ هاي حكومت  ي سلطه از ها قرن حتا
 ونبير كه را اي ديني حتا و اقتصادي سياسي، اجتماعي، نهادهاي حادتر، موارد در .شود دروني ها انسĤن در هايي حكومت چنين رهبرانِ

 دولت طرف از اند كه ها كرده آن نرا جانشي نهادهايي حتا به عمد ضعيف كرده و مهار كرده و اند داشته قرار دولت اقتدار ي حوزه از

 تبديل يكديگر از جداي اي از افراد يعني، به توده  2اَتميزه ها حكومت اين در مردم .دارند عهده بر را اجتماعي كنترل ي وظيفه رهبر يا

  قدمي خود به ابتكار حتا يا كنند اعتماد يكديگر به نتوانند مشترك نداشته باشند، هدفي به رسيدن را براي همياري توانايي د تاشون مي
 قدر آن مردم .رود مي ميان از شان نيروي مقاومت و نفس به اعتماد و شوند مي ضعيف مردم: توان كرد مي بيني را پيش نتيجه .بردارند

  .نيز درميان بگذارند خود دوستان يا خويشاوندان با حتا را آزادي براي شان عطش و ديكتاتوري از خود نفرت توانند نمي  كه ترسند مي
 ترجيح »دارد؟ اي فايده چه مقاومت«گويند  مي و شوند مي زده وحشت كنند فكر عمومي مقاومت به عملي به صورت كه اين از

   .دهند ادامه زندگي به اميد بي اي آينده و هدف بي رنجي با ل،سوا اين جستجوي پاسخ براي جاي به دهند مي
 هايي مقاومت مردم از بعضي گذشته در .است شده بدتر نيز گذشته از استبدادي هاي حكومت در زندگي وضعيت روزها اين          

 در اي تازه روح چندگاهي گويي .گرفت مي انجام استبداد برابر در تظاهراتي و اي توده اعتراضي هاي حركت گاه گاه و دادند مي نشان

 براي تنها گاه و آن تبليغ يا و خود ي عقيده كوچك براي پافشاري بر هاي گروه يا و مستقل افراد گاهي نيز. شد مي دميده مردم

 اما بود، باشكوه و يلاص هرچند رفتارها اين .دادند مي انجام اي فايده بي ولي شجاعانه آميز اعتراض رفتارهاي مقاومت، حضورِ نمايشِ

 چنداني ديكتاتوري، تأثير با مبارزه در اساسي نيازِ پيش دو قدرت، يعني از پيروي عادت بر غلبه و مردم ترسِ بر چيرگي براي

 و كشتارها فشارها، گاهي متاسفانه بلكه انجاميد، نيز نمي مردم دل در اميد ايجاد كه به پيروزي به تنها نه ها حركت اين .نداشت
 .بخشيد مي نيز را شدت انساني هاي رنج
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   خشونت؟ طريقاز آزادي 

 

 آيند؛ به كار نمي رسند، مي ذهن به قدم اولين در كه هايي حل راه كرد؟ بايد چه شرايط اين در كه است اين الؤس اكنون          
  .گيرند مي ناديده يسادگ به را چه بسا عمومي افكار و قضايي قوانين اساسي، قانون ديكتاتورها

 تنها كه شود مي گيري نتيجه منطقي كامال صورتي به معموال ها شدن كشته و ها شدن مفقود ها، شكنجه ها، بيرحمي ي مشاهده با          

ي دو قوا توازن عدم كه آن رغم به گاهي شان اطرفيان و ها خشونت خشمگين قربانيان .دهد پايان ها ديكتاتوري به تواند خشونت  مي
 اختيار در كه امكاناتي تمام با ها آن تجهيز و دولت مخالف نيروهاي به دهي نظم و آوري جمع با كنند مي تالش بينند، طرف را مي

 در اين راه در بسيار جاني و مادي هاي هزينه و كنند مي مبارزه شجاعت با مردمان اين .مبارزه كنند ها ديكتاتوري عليه دارند،

 آميز خشونت هاي شورش اين .انجامد نمي آزادي به گاه هيچ كم و بيش آنان كارهاي اما است، زدني مثال مردم اين تفضيل .پردازند مي

 .گذارد مي باقي گذشته از تر دفاع بي وضعيتي در را ها توده و چكاند مي را ديكتاتور توسط مردم بيشترِ سركوبيِ ي ماشه تنها

 عنوان به خشونت انتخاب است و آن اين كه با  آشكار هميشه نكته يك ونه كه ارزيابي كنيم را هرگ آميز خشونت مبارزه           

اندازه بي خشونت كارگيري به براي را خود هميشه ديكتاتورها .دارند برتري آن در ديكتاتورها كه ايم نهاده ميداني به پا مبارزه راه 

 فرود خواهند تسليم سر نظامي خشن حقايق برابر در ند سرانجام ناگزيرپايداري كن كه هم هرچقدر ها دموكرات. اند كرده مجهز

 آزادي و دارند برتري نظامي نيروهاي حجم و نقل و حمل تسليحات، جنگ، افزارِ سخت در هميشه كمابيش ديكتاتورها .آورند

 .ندارند پيروزي براي بختي راسخ، اراده و ايمان وجود با گاه، حتا كمابيش هيچ خواهان

 پافشاري چريكي مبارزات بر مخالفان از اي عده شوند، نمي شناخته بينانه واقع سنتي نظاميِ بخشِ آزادي هاي شورش كه وقتي          

 ي مبارزه .است نبوده دموكراسي راهبر به و نداشته اي فايده ستم تحت مردم براي گاه هيچ كمابيش چريكي جنگ هرحال، به .كنند مي
 و ها تئوري كه هنگامي حتا .مي كشد مردم به زياد بسيار صدمات به كار معموال كه بخصوص نيست، يخوب حلِ راه چريكي

 براي باز تضميني شود، مي پشتيباني خارج از جنبش يا و دارد وجود چريكي جنبشِ هاي آرمĤن و ها هدفي  هدربار دقيق هاي استراتژي

 شوند كه  موارد سبب مي بسياري در و اند طوالني بسيار معموال چريكي يها جنگ. ندارد وجود آن در خطا و انحراف از جلوگيري

  .جا شوند جابه زور دولت  به بسيار، اجتماعي و انساني هاي رنج  تحمل با غيرنظامي مردم
 عمل آنان از دترمستب سابق رژيم ضربه زدن به بازماندگان براي تازه رژيم شوند،  چريكي پيروز مي هاي جنبش هنگامي كه حتا           

 نابودي يا ضعف و نظامي نيروهاي باالي بسيار تمركز خاطر به جديد رژيم شوند، پيروز نهايت در ها چريك هم اگر .كند مي

 حكومت پيشين از ديكتاتورتر - هستند آزاد اجتماعي حياتي اعضاي كه - مبارزه طول در ها آن نهادهاي و اجتماعي مستقل هاي گروه

 .باشند ديگري حل راه دنبال به بايد ديكتاتوري خالفينم .بود خواهند

  

 كودتا، انتخابات، منجيان خارجي ؟  

 

 اما .باشد انگيز رژيم نفرت يك سرنگوني روش ترين سريع و ترين ساده ظاهر در شايد استبدادي حكومت عليه نظامي كودتاي          

 نامتناسب توزيع در تغييري هيچ نظامي كودتاي كه اين مهمتر همه از .دارد وجود روش اين اجراي در بسياري مشكالت عمل در

 تنها دولتي، هاي مقام از خاص هاي گروه يا و افراد راندن بيرون .كند نمي ايجاد نظامي نيروهاي و حاكم 3ميان مردم، سرآمدان قدرت

  و افراد نسبت به تئوري چه بسا در جديد هاي هگرو و افراد اين  .كند مي ايجاد طلب فرصت هاي گروه و افراد براي خالي جايي

 

 

5 



 اين عكسِ احتمالِ متاسفانه ولي دهند، قرار مردم اختيار در آزادي پيشبرد براي بيشتري امكانات و پيشين روا دارتر باشند هاي گروه

  .است بيشتر موضوع
 به بيشتري اميد مردم كه - جديد گروه در نتيجه، .باشند تر طلب جاه و تر ظالم چه بسا خود قدرت تحكيم از پس جديد هاي گروه         

 پاسخ كودتا .كند عمل خواهد مي كه هرگونه دموكراسي يا بشر حقوق ي دغدغه بدون تواند مي  شدن تثبيت از پس - اند داشته ها آن

  .نيست ديكتاتوري مشكل براي مناسبي
 بعضي .نيست سياسي ساختار در اساسي تغيير ايجاد براي ناسبم اي گيري هم وسيله يأر استبدادي هاي در حكومت         

 هاي گيري يأر به شبيه( كنند مي برگزار نيز هايي گيري يأر خود، دموكراتيك ظاهر حفظ براي گاهي ديكتاتوري هاي حكومت

 از يكي انتخاب و ييد مردمأبراي گرفتن ت هستند اي بسته هاي پرسي همه ها گيري يأر اين اما )سابق شرق بلوك كشورهاي

 بشوند هم انتخاب و بيابند حضور اجازه مخالفي نيز كانديداهاي اگر در اين گونه انتخابات. ديكتاتور ي شده چين دست كانديداهاي
 .شود مي رد ديكتاتور طرف از سادگي به انتخابات نتيجه )داد روي نيجريه در 1993 سال در و برمه در 1990 سال در كه گونه همان(

 اي گيري يأر ي اجازه سادگي به گاه هيچ ديكتاتورها .كنند مي اعدام حتا و دستگير ترسانند يا او را را مي »پيروز«ي نيز كانديداي گاه
  . بكشد زير به پادشاهي تخت از را ها آن كه دهند را نمي
 به ديكتاتور چنگال از رهايي براي هك كساني يا و برند مي رنج ديكتاتوري هاي كساني كه زير سلطه حكومت از بسياري         

 به را خود اميد افراد اين .سازند آزاد را خود بتوانند ستم تحت مردمِ كه ندارند باور مي روند، خارجي ي هاي خودخواسته تبعيدگاه

  .دارد را ديكتاتور كشيدن پايين براي كافي توان المللي بين كمك بر اين باورند كه تنها .بندند مي خارجي نيروهاي
 ذكر كه گونه همان .كند مي بروز خاصي زماني هاي دوره در ندارند، مؤثر عملكرد توانايي ستم تحت مردمان كه ديدگاه اين          

 ديكتاتوري با رويارويي براي الزم نفس به اعتماد كه ندارند، چرا مبارزه توان وچندگاهي نااميدند ستم تحت مردم ها برهه اين در شد،

اميد بندند و  ديگران به رهايي اي براي عده كه است طبيعي شرايط اين در .شناسند نمي خويش نجات براي راهي و اند داده ستد از را
 كشوري متحد، ملل سازمان ديگر، كشورهاي نظر اتفاق را خارجي دهنده نجات نيروي  .بمانند بيگانه نيروهاي هاي منتظر دخالت

  .تواند بسيج كند يك ديكتاتوري مي عليه سياسي و اقتصادي لليالم بين قوانين تصويب يا و خاص
 و توكل اين .دارد وجود بيگانه بخشان نجات به توكل و اعتماد راه در بزرگي موانع اما، آيد مي دلچسب نظر به سناريو اين          
 دولتي اگر و راستي دخالت كند كه به ردندا وجود  اي بخش خارجي نجات هيچ معموال كه چرا باشد، مورد بي اصوال شايد اعتماد

 .كرد اعتماد آن به نبايد معموال كند، مداخله وضعيت تغيير براي خارجي

 دارد وجود بيگانه كشورهاي دخالت براي كشيدن انتظار پرده پشت در معموال كه ناگوار حقيقت چند به است الزم اينجا در         

 :كنيم اشاره

 از حتا يا و كنند مي مدارا ديكتاتوري هاي دولت با خود سياسي و اقتصادي خاطر بهبود وضع به معموال ديگر كشورهاي •

 .كنند مي حمايت ها آن

به  را ستم تحت مردم كنند، مي تالش خود آزادي براي كه هايي گروگĤن داشتن نگاه جاي به چه بسا بيگانه كشورهاي •
 .بفروشند ديگر هاي هدف

 ديكتاتوري عليه كشور ديگر، بر نظامي يا و سياسي اقتصادي، كنترلِ آوردنِ دست به براي تنها خارجي هاي دولت از بعضي •

 .كنند مي فعاليت آن در
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 از و ديكتاتوري را لرزانده هاي پايه داخلي مقاومت كه آيند به ميدان مي كشوري نجات براي صورتي در بيگانه نيروهاي •

 .باشد داده شانن جهانيان به را رژيم هاي ستمگري طريق اين

 و جامعه وضعيت، اين در .دهند مي ادامه خويش حيات به داخلي قدرت تقسيم شكل دليل به نخست ي مرحله در ها ديكتاتوري          
 شده انباشته گروه كوچكي دست در قدرت و مشكل ايجاد كنند، زيرا ثروت ديكتاتور براي تر از آنند كه  ضعيف مردم هاي توده

 به وابسته نهايت در ها آن حيات ادامه شوند، تضعيف المللي بين نيروهاي عملكرد است براثر ممكن ها ديكتاتوري كه ناي با .است

 .است داخلي عوامل

 هاي تحريم براي مثال، .سودمند باشد بسيار تواند ها مي آن از جهاني هاي حمايت داخلي، مخالف هاي حركت وجود صورت در          
 سازمان مختلف هاي بخش توسط محكوميت المللي، بين هاي سازمان از اخراج ديپلوماتيك، روابط قطع ها، ممنوعيت مللي،ل بين اقتصادي

داخلي در  قدرتمند مقاومت نهضت اگر يك هرحال، به .باشد ها حركت اين براي عظيمي كمك تواند مي مشابه موارد و ملل متحد
  .داشت نخواهند چنداني تأثير اگر بشود نيز امكان چنان كارهايي كم است و ميان نباشد،

 

 مواجهه  با  واقعيت
 

 : شود برداشته بايد اصلي قدم چهار هزينه، كمترين با  ديكتاتوري يك براي از پا درآوردن

 .شود بايد تقويت ستم تحت مردم در مقاومت هاي مهارت و نفس، به اعتماد اراده، .1

 .شود تقويت و بايد ايجاد ستم تحت مردم از هايي سازمان و مستقل اجتماعيِ هاي گروه .2

 و شود؛ بايد ايجاد قدرتمندي داخلي نيروي  .3

 .شود اجرا مهارت با و طراحي، آزادي بايد كسب براي اي خردمندانه استراتژيك طرح .4

 تقويت را خود داخلي مبارزات قواي و شوند متكي خويش به درگير هاي گروه آيد كه پيش مي زماني آزادي كسب براي مبارزه

4پارنل استوارت چارلز كه گونه همان  .كنند
 : است گفته انگلستان، داري در اجاره عليه اعتصابي ايرلنديان جمع در 1879 در 

نيرو  را ناتوانان... كنيد ياري را خود يكديگر كنار در ايستادن با... كنيد تكيه خود اراده بر تنها ... ندارد سودي هيچ دولت بر تكيه«
 كرسي به براي را هاي خود هنگامي كه خواسته .شويد پيروز تا... دهيد سازمان را خود كنيد، ود استوارخ راميان پيوندها ، ...دهيد

 ».آن از پيش نه نشست، خواهد كرسي به  كرديد آنگاه آماده نشاندن

كار  به و با انضباط ي شجاعانه و عمل هوشمندانه، اتژياستر يك درپيش گرفتن و خود، به متكي و قدرتمند نيرويي داشتن با          
 .را برداشت باال اساسي گام چهار نخست بايد ولي .ريخت خواهد فرو اي ديكتاتوري هر اصيل، نيرويي گرفتن

 كه ستا مردمي عملكرد به وابسته سرانجام ها ديكتاتوري قيد از شدن آزاد كرديد، مشاهده بحث اين در كه گونه همان          

 اينگونه دهد كه مي نشان شد، ذكر كه خشونت بي مبارزات يا سياسي هاي طلبي مبارزه انواع از وارديم. كنند زندگي آزاد خواهند مي

 كوشيم مي بعدي هاي فصل در. است چندان پرورده نشده هنوز گزينه اين ولي .است آزادي به يابي دست براي ي خوبي وسيله مبارزات

 مبحث به است الزم ابتدا در البته . دهيم نشان ها ديكتاتوري رويارويي با براي مؤثر راهي خشونت بي ي مبارزه دقيق حِتشري و معرفي با

  .بيندازيم نگاهي ها ديكتاتوري راندن عقب براي راهي عنوان مذاكره به
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  دوم فصل
 

  مذاكره خطرات
 

 مردم از اي عده دارد، وجود ديكتاتوري با رودررويي در كه بسيار مشكالت ه دليلب شد، بررسي اول فصل در كه گونه همان          

 پايدار ريسرو چه بسا دموكراسي، به يابي دست از شدن نااميد با ديگران. كنشانه پس بنشينند بي فرمانبرداري وضعيت به است ممكن

ها  گري وحشي به يافته و دست اي مثبت نتيجه به بتوانند توافق و مصالحه و مذاكره طريق از تا باشند اميدوار پذيرفته و را ديكتاتوري
  .آيند هايي پديد مي انديشه گرايانه است كه چنين واقع هاي گزينه گويا از نبود .دهند خاتمه

 كس هر آيا م؟بگذاري قدم مسير اين در بايد چرا پس .ندارد خوشايندي انداز چشم رحم بي هاي ديكتاتوري جدي عليه ي مبارزه          

آيا  دهد؟ خاتمه ديكتاتوري به رفته رفته مذاكره طريق از تا كند تالش و بيابد صحبت براي هايي راه و باشد منطقي تواند نمي
 روش، اين با و اش بكاهد قانع كنند كه اندك اندك از سلطه را وي ديكتاتور، انسانيت در حس برانگيختن با توانند نمي ها دموكرات

   آيد؟ بوجود دموكراتيك حكومتي نهايت، در
 شايد را كه ديكتاتورهايي اند ها نتوانسته شايد دموكرات. نيست طرف يك تمامي در به حقيقت كه كنند مي گاهي استدالل          

 طريق از است ممكن ديكتاتورها كه كنند تصور اي عده شايد حتا يا .كنند درك درست اند كرده عمل خوبي به سخت شرايط در

 ديكتاتورها به كه كنند استدالل است ممكن .كنند است رها شده حاكم جامعه بر كه سختي را شرايط به دلخواه تذكر، و تشويق

 مبارز دموكرات نيروهاي كه صورتي در كه شود مي اين از صبحت .ببرند سود طرف دو هر آن در كه داد پيشنهاد حلي راه توان مي

 تحمل ، به)گيرد انجام خارجي دولتي حتا يا خبره افراد همكاري با است ممكن امر اين كه( ندجويانه دست از مبارزه بكش آشتي

 باشد  نه درگيري جنگي  پرهيز هم خشونت كه - سخت اي مبارزه از حلي راه آيا چنين. نيازي نباشد آتي مبارزات هاي و رنج خطرات

  نيست؟ بهتر–
 

 مذاكره هاي محدوديت و ها سزاواري

  
 رد يا فراموش نبايد وجه هيچ به دارند، كارآيي كه زماني و اند مشكالت از خاصي رده حل در مفيد بسيار ابزاري مذاكرات          

 - است سازش پذيرفتني خاطر همين به و - نيست بنيادي موضوعات سر بر صحبت كه هنگامي به و ها موقعيت از بعضي در .شوند

   مثال كارگران دستمزد سطح بردن باال براي كارگري اعتصاب .است ها درگيري كردن هاي برطرف راه بهترين از يكي مذاكره
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 اما .بود خواهد طرف دو ميان نظر جايي احتماال نهايي سازش وضعيت :كشمكش يك در مذاكره  مناسب كاربرد از ست خوبي

 اي ديكتاتوري وجود سر بر بحث آن در كه يا بادرگيري گيرد مي صورت قانوني هاي اتحاديه طريق از كه كارگري هاي درگيري

 ديني، اصول با مرتبط بنيادين موضوعات سر بر بحث كه هنگامي .دارد تفاوت است، يكسره آزادي سياسي گذاري پايه يا و ستمگر

 بخش رضايت اي نتيجه به رسيدن براي مناسب حلي راه ديگر مذاكره است، جامعه يك ي آينده ي توسعه و پيشرفت يا انساني آزادي

است كه   خواهان آزادي نفع به قدرت روابط در تغيير تنها .سازش كرد توان نمي موضوعات بعضي سر بر .نيست طرف دو براي
 كه نيست معنا آن به اين البته .مذاكره نه است، مبارزه ي نتيجه تغيير اين .كند يپاسدار بنيادين موضوعات تواند به درستي از مي

 راهي مذاكره قدرتمند، دموكراتيك مخالف نيروي يك وجود بدون كه است اين نكته بلكه كرد استفاده ذاكرهم از نبايد هيچگاه

 .نيست نيرومند هاي ديكتاتوري حذف براي بينانه واقع

 احساس خود موقعيت در كامال كه ديكتاتورهايي .نيست ي در دسترسي گزينه اصوال مذاكره مواقع بسياري در گمان بي          

 دموكرات كنندگان مذاكره شروع، از پس يا كرد خواهند چه بسا رد را دموكرات رقباي سوي از مذاكره پيشنهاد كنند، مي اطمينان

  ».نرسد گوش به ها ن آ از خبري هرگز ديگر و شوند ناپديد«است  ممكن
 

 ؟ مذاكره طريق از تسليم

  
 وضعيتي در بخصوص .دارند درستي هاي انگيزه معموال اند مذاكره طرفدار كه ديكتاتوري مخالف هاي گروه يا و مستقل افراد          

 بيشتر كه است درك قابل. نيافته باشد دست نهايي به پيروزي رحم بي اي ديكتاتوري عليه اي ساله چندين ي مسلحانه ي مبارزه كه

 برخوردار نظامي برتري آشكارا از ديكتاتور كه عيمواق در بخصوص مذاكرات، .باشند صلح طرفدار سياسي، عقيده و مرام هر با مردم،
 توان مي كه شود مي تبديل موضوعي به ها دموكرات بين پذير نباشد، در تحمل مردم براي ديگر جنگ هاي خرابي و ها آسيب باشد و

 به و بپوشاند عمل ي جامه ها دموكرات هاي خواسته از بعضي به بتواند كه حلي راه هر وضعيتي، درچنين .كرد صحبت آن ي درباره

 نيروهاي به ديكتاتوري طرف از  "صلح" پيشنهاد  مسلما .است كننده وسوسه سخت دهد، خاتمه دوسويه خشونت و خشونت ي چرخه

 از اي لحظه براي اين كار تنها بايد. گري را بگيرند سرعت جلوي خشونت توانند به ديكتاتورها مي .است رياكارانه دموكرات مبارز

 نوع حقوق و احترام دادن پس باز براي اي، معامله هيچ بدون خود، توانند مي بخواهند اگر ها، آن. بردارند دست خود مردمِ برضد جنگ

   .شوند قدم پيش مردم از عذرخواهي و حكومت كردن رها نظامي، عمليات توقف شكنجه، خاتمه سياسي، زندانيان سازي آزاد بشر،
 با مذاكره با تا ديكتاتورعالقمند باشد هست، چه بسا نيز خشمگين مقاومتي هاي جنبش ولي دارد كافي قدرت ديكتاتور كه مواقعي در

 مذاكره اتاق در اما بيايد آيند خوش نظر به شايد مذاكره به دعوت .كند دعوت تسليم به را آنان صلح، برقراري نقاب زير در مخالفين،

  .باشد كمين در بسياري خطرات است ممكن
ديكتاتور چه بسا  شود، مي تهديد به راستي و ديكتاتوري هستند قدرتمند واقعا مبارز نيروهاي كه وضعيتي در ديگر، طرف از           

 اين از يك هيچ در كه است مشخص .كنند حفظ را ها دارايي و كشور بر خود كنترل امكان، حد تا مذاكره، به توسل با تا كند تالش

  .كنند كمك هاي ديكتاتور هدف پيشبرد به مذاكره ميز سر بر شستنن با نبايد ها دموكرات ها حالت
   مسائل وقتي .گنجانند مي مذاكره روند آگاهانه در ديكتاتورها باشند كه هايي تله مراقب دقت، تمام با بايد خواهان آزادي           

  
  

9  



 آميز صلح نمودن تسليم براي باشد تالشي شايد اتور،ديكت طرف از مذاكره به دعوت است، ميان در سياسي هاي آزادي همچون اي پايه

 تنها به مبارزات را پايان بخشيدن براي مذاكره به دعوت خواه آزادي نيروهاي. دولت هاي خشونت روند ي ادامه و دموكرات نيروهاي

   داشته را المللي بين فرودگاه اولين تا امن مسير يك درخواست وي و رفته بين از كامال ديكتاتور قدرت كه بپذيرند بايد حالتي در
  .باشد

 

 مذاكره در عدالت و قدرت

  
 رمانتيك هاي ديدگاه از بعضي است الزم بيايد باز نظر به خشن حد از اگر بيش برداشتي مذاكره ي درباره قضاوت گونه اين           

  .داريم ها داوري پيش از دور به و باز فكري به اجياحت مذاكره، روند درك براي .شوند تعديل كمي مذاكره به نسبت
 اختالف مورد مسائل حل و ها بر سر درگيري برابر صحبتي و ميز سر بر مجادله يك طرف دو نشستنِ معناي به مذاكره           

 كه نيستند ها هدف و مختلف هاي ديدگاه نسبي، عدالت مذاكرات در كه، اين اول .شود سپرده خاطر به هميشه بايد نكته دو .نيست

ي توان دو طرف معين  پايه بر بسيار مذاكره چه از حاصل ي نامه توافق كه، محتواي اين دوم .كنند مي معلوم را مذاكره مطلب اصل
 .شود مي

از دو  يك هر به دست نيايد، توافق مذاكره ميز پشت در كه صورتي در .وارسي شوند بايد مي دشواري بسيار هاي پرسش           
 را خود عهد طرف كه يك صورتي در شد، حاصل توافقي اگر هاي خود برسند؟ توانند به هدف مي هايي راه از چه آينده طرف در

 بكند؟ تواند مي چه مقابل طرف خود زور به كار برد، به هدف براي رسيدن تعهدنامه خالف بر و بشكند

 گونه اين مورد در است هرچند ممكن .شود نمي حاصل بحث مورد مسائل بودن نادرست يا درست ارزيابي با توافق مذاكرات در

   .شود مي  حاصل درگير هاي گروه نسبي و مطلق قدرت ميزان ارزيابي بر اساس نهايي ي نتيجه اما شود، بحث بسيار موضوعات
  

 ها دموكرات

  
 خود از كنترل اطمينان براي اتورديكت بكنند؟ توانند مي چه شوند، مطمئن خود هاي خواسته حداقل نشدن نفي از كه اين براي           

 همه حاصل از بيشتر رسد مي نظر به شود، حاصل توافقي اگر ديگر، عبارت به بكند؟ بايد چه مخالف نيروهاي كردن خنثي و كشور بر

 باز تصور به مبارزه پايان چگونگي ي محاسبه سپس و مذاكره طرف دو قدرت اعمالِ ظرفيت ي مقايسه از طرفين از يك هر تخمينِ

 .بود خواهد

 چه از گذشت به حاضر خود هاي به هدف رسيدن براي ازدو طرف يك هر كه توجه كرد موضوع اين به بايد حال عين در           

 خواهد مي كه چيزي از بخشي به طرف هر .اختالفات تقسيم يعني اين و گيرد؛ مي صورت سازش موفق مذاكرات در .هستند چيزهايي

 .كند مي رها را خود هاي زهدفا بخشي و رسد مي

 پيشرو نيروهاي دارند؟ ديكتاتور به واگذاري براي چيزي چه دموكراسي پيشرو نيروهاي مطلق، ديكتاتوري وضعيت در          

  دولت در پايدار نقشي اساسي قانون مطابق ها دموكرات است الزم آيا بپذيرند؟ بايد را ديكتاتوري هاي درخواست كدام دموكراسي
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  ماند؟ مي باقي چيزي چه دموكراسي از صورت اين در بدهند؟ )نظامي هاي دسته چه و سياسي احزاب چه( ديكتاتور به آينده
 زندگي آيا بود؟ خواهد صلحي چگونه نتيجه :بپرسيم است الزم آنگاه برود، پيش خوب مذاكره در چيز همه كه كنيم فرض اگر حتا 

 ؟ دادند مي ادامه يا و كرده شروع را مبارزه ها موكراتد كه بود خواهد وضعيتي از بهتر

  
  پذير ديكتاتور سازش

 

 تغيير ثروت، موقعيت، قدرت، : باشند داشته درآوردن سلطه تحت براي مختلفي هاي انگيزه و ها محرك چه بسا ديكتاتور           

 ها انگيزه و ها اين هدف از يك به هيچ نشيني كند، ي عقبكنون موقعيت از اگر ديكتاتور كه دانست بايد .مشابه موارد و جامعه شكل

  .كند حفظ خود را هاي تاهدف كرد خواهد تالش مذاكره در ديكتاتور. دست نخواهد يافت
 نگاه سيطره تحت هدف با ها وعده اين كه كرد فراموش نبايد گردن گذارد، مذاكره در ديكتاتور كه پيماني هر رغم به           

  . گذاشت خواهد پا زير را توافق شرمانه بي بخواهد، هرگاه ديكتاتور و اند شده داده دموكرات فانمخال داشتن
 كمابيش مبارزه توقف .شد خواهند ناكام بسا چه  بپذيرند را مبارزات توقف ها، سركوب براي گريز از ها دموكرات اگر           

وي چه بسا  شود، برداشته ديكتاتور برابر از خارجي و داخلي مخالف نيروهاي مهار كه همين. سركوب نكاسته است گاه از هيچ
 را كه مقاومي نيروي معموال مردمي هاي مقاومت رفتنِ ميان از .پرداخت خواهد خشونت و فشار عمالا به ازپيش تر وحشيانه

 كه هركسي عليه توانست خواهد عيتوض اين در مستبد حاكم .برد مي ميان كند، از ديكتاتوررا محدود مي سوي از خشونت بكارگيري

 مقابله توان بودن پايين دليل به تنها مستبد حاكم " :است گفته شريدهاراني كريشناالل كه گونه همان. بزند دست به عمل كند، اراده

  " .كند مي پيدا را ما به زدن ضربه قدرت ما، در
. است حياتي - و نه مذاكره –مقاومت  است، بنيادي موضوعات سر رب بحث ها آن در هايي كه كشمكش در تغيير ايجاد براي           

 مذاكره از حاصل توافق طريق از نه چه بسا پيروزي .كند پيدا ادامه قدرت از ديكتاتور كامل خروج تا بايد مقاومت موارد تمامي در 

 در كه گونه همان – ما صحبت .آيد مي دست به مقاومت ابزارهاي مندترين قدرت و ترين مناسب از هوشمندانه ي استفاده طريق از كه

 براي مبارزاتي ابزار مندترين قدرت ،خشونت بي ي مبارزه يا سياسي طلبي مبارزه كه است اين - شد خواهد بيان به شرح هاي بعدي فصل

 .است آزادي كسب

  
 ؟ صلحي چگونه

  
 تفكر ميان است، به هايي كه در خطر دليل به مذاكره كنند، يكديگر با ديكتاتورها و ها دموكرات كه باشد اگر قرار اصوال           

 در مطلق اطاعت .نيست عدالت و آزادي با صلح هميشه مقصودش كند، مي استفاده صلح واژه از كه كسي هر .است نياز دقيق بسيار

 هيتلرهم .نيست صلح اند، شده  رحمي بي مرتكب انسان هزار صدها عليه كه ستمگري گردن گذاشتن به ديكتاتورهاي و ظلم برابر

 از بيشتر چيزي معموال ديكتاتور صلح .بود وي ي اراده برابر در چرا و چون بي اطاعت آن از منظور كه صلحي داشت، صلح ادعاي

  .نيست گورستان و زندان آرامش
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مذاكره  روند نفس حتا ها و هدف گاهي سررشته اند شده شروع خوب نيت با كه مذاكراتي. دارد وجود هم ديگري خطرات            
 كمك مذاكره روند به اند پذيرفته كه اي خارجي متخصصان يا و دموكراسي طرفدار كنندگانِ  اين، مذاكره بر عالوه. كنند را گم مي

از  .داشته استمختلف، ن داليل به اين، از پيش كه ديكتاتور ببخشند به المللي بين يا محلي 5مشروعيتي ، اول قدم در است ممكن كنند،
 نيازمند آنست، كه ديكتاتور سخت مشروعيت اين بدون... . و ها سفاكي بشر، حقوق نقض دولت، جمله به دليل كارهاي غيرقانوني

  .ديكتاتوري مشروعيت ببخشند به نبايد صلح نمايندگان .دهد ادامه خود مرز و حد بي فرمانروايي به تواند نمي
  

  اميدواري براي داليلي
 

 مذاكره به تن دموكراتيك مبارزات از نااميدي دليل به چه بسا مخالف نيروهاي رهبران شد، اشاره اين از پيش كه گونه همان          

 زندگي ديكتاتوري هاي حكومت تحت كه مردمي .نيست پايدار ديكتاتوري. هميشگي نيست نااميدي و ضعف احساس اين اما .بدهند

 است گفته قبل ها قرن ارسطو .بمانند مند قدرت ابد كه تا شود داده اجازه نبايد هم ديكتاتورها به .بمانند ضعيف نبايد كنند مي

عمر  گاه هيچ مستبد هاي حكومت تاريخ، طول در ...دارند ها نظام انواع ميان در را عمر كمترين استبدادي هاي حكومت و اليگارشي«:
 در(. متالشي كرد را شان قدرت و زد دامن آنان هاي ضعف به توان مي پذيرند؛ آسيب هم امروزين هاي ديكتاتوري ».اند درازي نداشته

 ).پرداخت خواهيم ضعف نقاط اين به بيشتري جزئيات با چهار فصل

 زماني ي بازه چه بسا در ها حكومت اين كه است كرده روشن و داده نشان را ها ديكتاتوري بودن پذير آسيب معاصر تاريخ          

 .فرو بريزد شرقي آلمان لهستان و در ها كمونيست ديكتاتوري تا بود كافي) 1990 تا 1980(دهه  يك تنها :فروبپاشند هيكوتا نسبتا
 كامال نظامي هاي ديكتاتوري عليه مبارزه گواتماال و السالوادور در .نكشيد طول بيشتر هفته چند زمان اين ،1989 در چكسلواكي، در

 1986در .فروريخت ماه چند طول در ايران شاه مند قدرت نظامي رژيم. داشت نياز وقت هفته دو حدود به تنها مقابله، براي شده آماده

 نيروهاي قدرت شدن آشكار با متحده اياالت دولت :كرد سقوط هفته چند طي مردمي فشارهاي برابر در فيليپين در ماركو ديكتاتوري

ارتجاعي، با  كودتاي براي تالش 1991 دراوت و شوروي در .كرد رها را ماركو جمهور رييس از حمايت سرعت به مخالف،
 اند بوده سلطه تحت سال هاي سال كه دهندگاني يأر از بسياري نيز، آن از پس .شد متوقف روز چند طول در هاي سياسي مردم مبارزه

  .دبياورن دست به را خود استقالل اند توانسته ماه چند يا و هفته چند روز، چند طول در تنها
 زمان به هميشه خشونت بي ابزارهاي مقابل در و كنند مي عمل سريع هميشه آميز خشونت ابزارهاي كه سنتي عمومي باورِ اين          

 برد، زيادي مي زمان معموال جامعه زيرين سطح در تغيير ايجاد كه هرچند .درست نيست روي هيچ به دارند، نياز پيروزي براي زيادي

 .دهد مي روي سريع نسبتا ديكتاتوري عليه حقيقي نبرد خشونت بي مبارزات در اما

 ديگر، سويي به ديكتاتور، در تسليم شدن و يكسو در نابودگر، جنگي ي ادامه از براي پرهيز موجود ي گزينه تنها مذاكره          

 خواهد مي با هم  را آزادي و صلح كه سيك براي كه دهد مي نشان  - يك فصل هاي مثال همراه به - شد كه ارائه هايي مثال .نيست

  .سياسي طلبي مبارزه: دارد وجود نيز ديگر اي گزينه
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 سوم فصل

  
  ؟ آيد مي كجا از قدرت

 

 استراتژيك، باالي مهارت به نياز هدف اين به رسيدن و نيست اي ساده كار صلح طريق از آزادي به يابي دست گمان بي          

 مؤثر كارگيري به بدون ها دموكرات .هست هم قدرت نيازمند آزادي به رسيدن ها، اين ي همه بر عالوه .دارد ريزي نامهبر و تشكيالت

 .باشند اميدوار سياسي گذاري آزادي وبنياد ديكتاتوري كشيدن پايين به توانند نمي خود، قدرت

 براي كه دارند را قدرتي نوع چه تجهيز توان مخالف هاي دموكرات است؟ پذير امكان چگونه امر اين به يابي دست ولي          

است كه  نهفته سياسي قدرت مفهوم درك در سوال اين پاسخ باشد؟ كافي اش پليسي و نظامي هاي شبكه تمامي با ديكتاتوري نابودي
 .اند ساده بسيار اساسي، حقايق برخي .نيست دشواري كار ديدگاه اين درك. شده گرفته ناديده غالبا

  
  ها ميمون ارباب ي افسانه

 

 آشكار اند، را، كه از آن غافل بوده سياسي قدرت مفهوم خوبي براي مثال، به جي، ليو از چهاردهم، قرن واز چيني تمثيلي          

  : كند مي
 چو به مردم .بود گماشته خود ها را به خدمت كرد كه ميمون پيرمردي زندگي مي چو، الطوايفيِ ملوك در واليت

 به و كرد مي صف به حياط در را ها ميمون صبح روز هر پيرمرد .گفتند مي ) ميمون اربابِ ( كونگ-جو يو

 ها كوه سمت به درختان و ها بوته از ميوه آوري جمع براي را ها ميمون ديگر تا داد مي دستور ها آن ترين كهنسال

 پيرمرد به را خود شده آوري جمع هاي ميوه دهم يك بايست مي ميموني هر كه بود اين حكم .كند راهنمايي

 در زندگي اين از ها ميمون تمامي .خوردند مي شالق رحمانه بي كردند مي سرپيچي كار اين از كه كساني. بدهد

: پرسيد ها ميمون ديگر از كوچكي ميمون روز، يك .نداشت شكايت تأجر ها آن از يك هيچ ولي بودند رنج
 رشد طبيعت در ها آن ! نه «: ديگران پاسخ دادند» است؟ كاشته را ميوه هاي بوته و ها درخت اين پيرمرد آيا«

   ديگران پاسخ» توانيم ميوه بچينيم؟ نمي پيرمرد اجازه بدون ما آيا« : پرسيد دوباره كوچك ميمون ».ندا هكرد
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 وي به بايد چرا شيم؟وابسته با پيرمرد به بايد چرا پس« : داد ادامه كوچك ميمون ».توانيم آري مي«: دادند

رسيده  آگاهي به ناگهان ها ميمون ي نكرده بود كه همه تمام را خود حرف كوچك ميمون هنوز »كنيم؟ خدمت
 پاره را حياط اطراف حصارهاي و تورها ها ميمون پيرمرد، رفتن خواب به از پس شب همان در .بودند شده بيدار و

 با بود كرده ذخيره انبار در پيرمرد را كه هايي ميوه همچنين ها آن .دندكر آزاد را خود و برداشته را ها مانع كرده،

  .سپرد جان گرسنگي از پيرمرد سرانجام .بازنگشتند گاه هيچ و برده جنگل به خود
  

 مردم اين ياآ .كنند مي حكومت شان مردمان بر عادالنه قوانين با نه و حيله با ها آدم از بعضي جهان در« : گويد مي زي-لي-يو          

 نخواهد كارگر ديگر ارباب هاي حيله برسند، آگاهي به خبرند و همين كه بي خود ناداني از ها آدم اين نيستند؟ ميمون اربابِ همچون

 ».بود

  
  سياسي قدرت نياز مورد منابع

 

 نخواهندازمندند، زيرا بي آن ني كنند، مي حكمراني ها ن آ بر كه مردمي همكاري به ديكتاتورها .است ساده موضوع اصل          

 : زيراست موارد شامل سياسي قدرت منابع اين. پايدار كنند را آن و كرده تامين را خود سياسي قدرت منابع توانست

 تعهدي آن، از فرمانبرداري به نسبت ها آن و است قانوني حكومت كه اين به نسبت مردم ميان در عمومي باورِ ،مشروعيت •

 دارند اخالقي

ايشان  به يا و كنند مي همياري ها آن كرده و با اطاعت فرمانروايان از كه هايي گروه و افراد اهميت و تعداد ،انساني عمناب •
 .ها را دارند اي آن دهنده ياري هاي گروه يا كه كسان است نياز برخي كارها مورد براي دانش، و مهارت .كنند ياري مي

 .فرمانبرداري و ياري به فرمانروايان كند به وادار را مردم است ممكن كه ايدئولوژيكي و يعني رواني ،عوامل ذهني •

 و اقتصادي سيستم مالي، منابع طبيعي، منابع ها، بر دارايي فرمانروايان كه و نظارت دسترسي از يعني آن ميزاني ،مادي منابع •
 .دارند نقل و حمل و ارتباطي وسايل

كنند  همكاري نمي كه كساني يا سركشان ضد بر ها مجازات كارگيري به به تهديد يا و كارگيري به ،كيفرها و ها جريمه •
 .است ضروري هايش سياست اجراي و رژيم بقاي آنان براي همياري و اطاعت از اطمينان كسب براي

 و ها انسĤن از شماريبي تعداد همياري و مردم فرمانبرداري رژيم، پذيرش به وابسته منابع، اين تمامي فراهم آمدن  هرحال، به          
 مردم حمايت و اطاعت و كامل همياري .ندارد وجود ها تضميني ازآن يك هيچ استمرار فرمانروايان است و براي با اجتماعي نهادهاي

 .يابد مي افزايش دولت در نتيجه قدرت و دهد مي افزايش را قدرت منابع به فرمانروايان دسترسي

 سياسي، قدرت آنان را به دسترسي ديكتاتورها و مهاجمان از نهادها و مردمي نيروهاي همياري يگير بازپس ديگر، سوي از          

شده  كم ديكتاتور قدرت ،منابع اين به دسترسي بدون .برد مي ميان از بكلي يا كرده كمرنگ اند، وابسته بدان خود موجوديت براي كه
  .رود مي ميان از در نهايت و

  ديكتاتورها  دليل همين، به. اند حساس كند مي تهديد شان را قدرت مطلق كه عقايدي و اعمال به نسبت رهاديكتاتو طبيعتا          
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 حتا و سركوب، .نيست داستان پايان اين اما. كنند مي مجازات زنند سرباز همياري از يا و كنند اعتصاب كنند، نافرماني كساني را كه

اگر  ها سركوب وجود با .كند فراهم نمي است، ضروري رژيم بقاي براي را كه همياري و اعتاط از آن اندازه هميشه گري، هم وحشي
 و ترديد وجود آمدن چه بسا به نتيجه اولين قطع كرد، حتا يا و كرد محدود ديكتاتور را قدرت منابع كافي زمان مدت براي بتوان

  زمان، طول در .كرد خواهد پيدا ادامه ديكتاتوري قدرت كارآش شدن ضعيف با قضيه اين. باشد ديكتاتوري رژيم داخل در آشفتگي
 ديكتاتور قدرت .شد خواهد آن فروپاشي موجب حادتر موارد در و گشته رژيم ناتواني و فلج ايجاد سبب ديكتاتور قدرت منابع بستن

  .مرد خواهد سياسي قحطي از زود يا دير
كه  گونه همان. اند وابسته رانند مي حكم آنان بر كه جوامعي و مردم به هم ها ديكتاتوري تازترين عامه، يكه تصور برخالف           

  : كرده بيان 1953 سال در دوچ دبليو كارل سياسي دانشمند
 

بر خواه پيوسته تماميت قدرت اگر .نشود استفاده آن از زياد كه است نيرومند زماني تا تنها خواه تماميت قدرت 

 هاي حكومت كه آنجايي از .بماند باقي مند قدرت طوالني مدتي است عيدب شود، اعمال سلطه تحت مردم

 نيازمند لذا دارند، مردم با خود روابط در زور از استفاده به بيشتري نياز ها، دولت ديگر انواع به نسبت خواه تماميت

 حمايت روي بر نياز مواقع در بتوانند بايد ها آن اين، بر عالوه .هستند نيز تري گسترده حمايت و تر مردمي ه پايگا

  .كنند حساب جامعه از بزرگي هاي بخش فعال
 

 تشريح است رو روبه اش مردم مهري بي با كه اي را ديكتاتوري وضعيت انگلستان، 19 قرن رسمي پرداز نظريه آوستين، جان          

 تحمل به حاضر راه اين در و بگيرند تحكوم كردن سرنگون به تصميم مردم بيشتر اگر كه كند مي استدالل آوستين .كند مي

 آوستين .داشت نخواهد نيزحاصلي خارجي هاي يا كمك كنند، مي دفاع آن از كه افرادي و حكومت تالش باشند، هم ها سركوب

 .داشت نگه دائمي فرمانبري وضعيت در زور با توان نمي را مبارز مردم كه كند مي گيري نتيجه

 خود برابر در دشمن عنوان به را مردم توده كه شهرياري... « كه  بود كرده استدالل ها اين از پيش بسيار هم ماكياولي نيكولو          

  ».شد خواهد تر ضعيف اش رژيم بنمايد، بيشتري ظلم هرچقدر و نمايد محافظت خود از توانست نخواهد دارد،
 قهرماني هاي نروژي تظاهرات توان در شد، مي اشاره اول فصل رد كه گونه همان را، ها ديدگاه اين عملي گيري كار هب سياسي ي نمونه

 كه ديگري مردمان و ها اسلواك ها، چك ها، آلماني لهستاني، دليران مبارزات در كردند يا مي مقاومت ها نازي اشغال دربرابر ديد كه

 جديد اي پديده موضوع گمان اين يب. شدند اروپا در كمونيسم شكست سبب نهايت در و جنگيدند ها كمونيست ديكتاتوري عليه

خودداري  رومي زادگان نجيب با از همياري مردم ي توده كه گردد، زماني مي باز. م.ق 495 سال به حداقل خشونت بي مقاومت: نيست
  .گرفته شده استكار  پاسيفيك نيز به جزاير و استراليا ، آمريكا آفريقا، در آسيا، بارها اروپا، بر خشونت، عالوه بي مبارزات .كردند

 

 دموكراتيك قدرت مراكزِ

  
 و ها گروه اين .است حكومت از مستقل و غيردولتي متعدد ينهادها و ها گروه وجود دموكراتيك جوامع هاي مشخصه از يكي          
   هاي اتحاديه تصادي،اق ينهادها ورزشي، هاي باشگاه فرهنگي، هاي انجمن مذهبي، هاي سازمان ها، خانواده شامل براي مثال، نهادها

  
  
15  



 باغباني، هاي هباشگا محلي، هاي انجمن روستا، يك ساكن افراد سياسي، احزاب دانشجويي، و آموزي دانش هاي انجمن تجاري،

 يها هدف به رسيدن براي كه گونه همان تشكيالت اين .شوند مي غيره و ادبي هاي انجمن موسيقي، هاي گروه بشر، حقوق هاي سازمان
 .دارند برعهده نيز اجتماعي نيازهاي به پاسخگويي در مهمي نقش كنند، مي الشت خود

 دهي جهت در كنند تا بتوانند امكان آن را فراهم مي براي مردم ها آن .دارند هم مهمي سياسي معناهاي تشكيالت اين بعالوه،          

   صورت به كنند مي احساس كه مواقعي در بخصوص .اومت كننددولت مق و ها گروه ديگر برابر در و باشند داشته تأثير خود اجتماع
   كمتر و جامعه وارد كند، چنداني بر فشار تواند مينباشند، ن ها گروه اين عضو كسي كه. زنند سر باز مي آنان هاي خواست از ناعادالنه

  .ديكتاتور بر فشاري گمان هيچ بي و دولت، بر آن از
 نسبتا مردم كند، را سلب دولتي غير مستقل تشكيالت استقالل و آزادي بتواند ديكتاتور اگر كه تاس اين فوق بحث برآيند          

 اي را شده كنترل و جديد هاي سازمان يا و اداره كند صورت ديكتاتوري مركزي به را رژيم اين نهادها اگر همچنين .شد خواهند ناتوان

  .باشند اجتماع مختلف هاي بخش و مردم درآوردن سلطه تحت براي عاملي عنوان به توانند مي شان كند، جايگزين
 آورد، دست به را) دولت كنترل ي حيطه از خارج (مدني مستقل نهادهاي اين استقالل و آزادي بتوان ،اگر هرحال به           

 تضعيف يا و سقوط از كه هايي مثال تمامي مشترك ي نكته. بود خواهد مهمي بسيار عامل سياسي طلبي مبارزه وجودشان براي

 ذكر كه گونه همان .است آنان به نهادهاي متعلق و مردم ي سياسي وسيع و شجاعانه طلبي مبارزه شده، ذكر كتاب اين در ها ديكتاتوري

 ، وكرده وارد فشار ديكتاتور به توانست خواهند ها ن آ طريق از مردم كه دهند مي تشكيل را ي نهادهايي شالوده قدرت مراكز اين شد،

رشد پيوسته  و استقالل دليل، همين به .بود خواهد آزاد ي جامعه يك نظام از بخشي تشكيالت گونه اين نيز آينده در .كنند مقابله وي با
  .است خواهانه ي آزاد مبارزات موفقيت نياز پيش ها آن

 نيروهاي براي درآورد، كنترل تحت يا و كند را نابود اجتماعي مستقل تشكيالت گسترده مقياسي در ديكتاتوري بتواند اگر          

 طي در .بازگردانند پيشين تشكيالت به را دموكراتيك كنترل يا و كرده ايجاد جديدي هاي سازمان كه است مهم بسيار مقاومت

 به پيوستن فته، باه چند براي حتا و شدند پديدار بسيار مستقيمِ محليِ دموكراسي شوراهاي 1957 و 1956 هاي سال در مجارستان انقالب

 اي غير قانوني همبستگي هاي اتحاديه كارگران نيز 1980 دهه لهستان در .دادند تشكيل شوراها متحدي از حكومتي يكديگر، سيستم

 بسط گونه اين .درآورد خود كنترل نيز تحت را ها كمونيست نظارت تحت رسمي هاي اتحاديه توانست مواردي در كه ايجادكردند

   .باشد داشته مهمي سياسي آمدهاي پي تواند مي  نهادها يافتن
 نبايد نيز و است كاري ساده ها ديكتاتوري دادن شكست و تضعيف كه نيست معنا اين به ها حرف اين از گمان هيچكدام بي          

 آسيبي در پي نخواهد يطلب مبارزه كه نيست اين ها حرف اين معناي .بود ها پيروز خواهند تالش تمامي كه شود برداشت گونه اين

 تالشي هر به همكاري و فرمانبري، به مردم كردن مجبور براي چه بسا هستند ديكتاتورها خدمت در هنوز كه هايي آن كه چرا داشت

 .زد خواهند دست

 ها توريديكتا .است ممكن اي ديكتاتوري هر پاشاندن هم از و  تجزيه كه معناست اين به قدرت درباره باال ديدگاه          

 اين بيشتري با جزئيات بدهيد اجازه .كند مي پذير آسيب ماهرانه، سخت سياسيِ هاي طلبي مبارزه برابر در را ها آن هايي دارند كه ويژگي

  .كنيم مطالعه را ها ويژگي
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  چهارم فصل

 

  دارند هايي ضعف ها ديكتاتوري
 

 نظامي، نيروهاي پليس، جاسوسي، هاي سازمان ها حكومت اين در .رسند مي ظرن به ناپذير شكست معموال ها ديكتاتوري          

 منابع ملي، هاي سرمايه .شوند مي اداره مندان قدرت از دست اندك شماري به همه و همه اعدام هاي جوخه و ها بازداشتگاه ها، زندآن

 هاي دموكرات مقابل، در .كنند هاي خود صرف مي اه هدفدر ر كنند و مي غارت زور ديكتاتورها به نيز كشور را توليد توان و طبيعي

 پديد آمدن هرگونه امكان ضعف، اين برابر در ناپذيري شكست آن تصور .رسند مي نظر به ناتوان و ناكارا ضعيف، حد از بيش مخالف

  .نيست داستان همه اين اما .زدايد مي ذهن از را مؤثري مخالف نيروي
 

  آشيل پاشنه تشخيص
 

 آسيبي جنگجو آشيل به تيري هيچ .كند مي آشكار خوبي به را خيالي تنان رويين بودن پذير آسيب باستان يونان از اي افسانه          

 رودخانه آب در را وي مادرش بود خردسال كودكي آشيل كه هنگامي كه چرا .نبود كارگر اش بدن بر شمشيري هيچ و زد نمي

 استيكس سحرآميز
 كه آنجايي از .داشت وجود مشكلي ميان اين در اما. داشت در امان مي گزندي هر از را اش بدن كه بود فروبرده6

 .نرسيد آشيل پاي ي پاشنه به سحرآميز آب بود، گرفته پايش پاشنه از را وي آب در فرزندش كردن ور غوطه براي آشيل مادر
 با تروا، جنگ در نهايت در اما .رسيد مي نظر به ناپذير آسيب دشمنان، تمامي هاي اسلحه برابر در شد بالغي مرد آشيل كه هنگامي

 پذير آسيب جاي تنها كرد؛ رها آشيل پاشنه سوي به تيري دشمن سربازان از يكي بود، آگاه وي ضعف نقطه از كه شخصي راهنمايي

 .بود بار مرگ آشيل براي حمله اين .وي بدن در
 اشخاص، پذير وآسيب حساس قسمت به " آشيل ي پاشنه " عبارت هم امروزه7

 .بود نخواهد دركار محافظي نيروي آن، به حمله صورت در كه كند مي اشاره يينهادها و ها برنامه

 نقاط كه صورتي كرد، در غلبه توان مي ها ي ديكتاتوري همه بر .كند مي صدق نيز ستمگر ديكتاتورهاي براي چنين اصلي          

 .شد خواهد حاصل كمتر اي هزينه با و تر سريع بسيار پيروزي اين شود، مركزت نها آ روي بر و شناسايي نها آ ضعف
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  ديكتاتوري هاي ضعف
 

 : نمود اشاره زير موارد به توان مي ديكتاتوري هاي حكومت هاي ضعف از

  كمتر همكاري كنند  است، ضروري سيستم عملكرد شان براي همكاري كه يينهادها و ها گروه مردم، از زيادي تعداد ممكن است .1
 .يا هيچ نكنند

 .كند سلب كل كرده يا به محدود را جديد هاي سياست اجراي و ريزي توان طرح گاهي رژيم ي گذاشته هاي سياست آمدهاي پي .2

 .خود را همخوان كند جديد هاي وضعيت نتواند به سرعت با در نتيجه پايين بيايد و سيستم است كارايي ممكن .3

 .نداشته باشند آمادگي جديد نيازهاي براي برآوردن چه بسا اند، شده داده اختصاص كنوني وظايف انجام براي كه ابعيمن و افراد .4

گيري الزم است در اختيار قرار  تصميم براي كه كاملي درست و اطالعات ها، باال دستي نارضايتي ترس از ها چه بسا زيردست .5
 .ندهند

 .بدهند دست از را خود اثرگذاري سيستم نمادهاي و ها افسانه و شوند هتوانند كهن مي ها ايدئولوژي .6

 بي سبب چه بسا آن به حد از بيش بندي پاي بگذارد، تأثير حقيقت از افراد بينش بر كه باشد شده ارائه مندي قدرت ايدئولوژي اگر .7

 .شود واقعي نيازهاي و شرايط به توجهي

كاركرد  و ها سياست است ممكن مفرط، هاي كنترل و مركزي ونظارت بوروكراسي بر حد از بيش تكيه و كارآيي پايين آمدن .8
 .كند ناكارآمد را سيستم

 .بپاشد هم از را آن كرده و راضعيف ديكتاتوري كاركرد چه بسا شخصي حتا دشمني يا ها رقابت و نهادهاي داخلي تضادهاي .9

 .شوند طاقت بي ها سركوب و ها انديشي خشك ها، محدوديت يط،شرا برابر در است ممكن دانشجويان و روشنفكران .10

 .شوند دشمن حتا و شكاك اعتنا، بي رژيم به نسبت زمان طول در چه بسا مردم توده .11

 .بگيرند اوج است ممكن ملي و فرهنگي ، طبقاتي اي، منطقه هاي اختالف .12

افراد چه بسا در . گاه بسيارباالست ثباتي بي اين. ثباتي دارد بي از يا مايه هميشه استبدادي هاي حكومت در قدرت مراتب سلسله .13
 .بگيرند را آنان جاي ديگري كسان شوند و حذف يكسره يا شوند منتقل تر پايين يا باالتر سطوح به بمانند يا باقي خود ي خاص رتبه

 - در كودتا مثال - ديكتاتور ي اراده با تضاد در هاي خود هدف به رسيدن براي است ممكن پليس و نظامي نيروهاي از هايي بخش .14
 .عمل كنند

 .نيازمند خواهد بود زمان به خود، رژيم كامل گير كردن جاي براي باشد، پا تازه ديكتاتوري اگر .15

 ها، وتقضا در اشتباه بروز احتمال گيرند، را بيشتر گروهي اندك شمار مي ها تصميم ديكتاتوري هاي حكومت در كه آنجا از .16

 .باالست بسيار ها كنش و ها سياست

 هاي اهرم بر اش كنترل خود به خود را نامتمركز كند، ها گيري تصميم و نظارت مشكالت اين گونه از جلوگيري براي رژيم اگر .17

 .شد خواهد كمتر و كمتر قدرت مركزي
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  ها ديكتاتوري هاي ضعف به حمله
  

 آن بايد در پي كامل فروپاشاندن يا سيستم در براي تأثيرگذاري مخالف هاي دموكرات ذاتي، ايه ضعف اين آگاهي به با          

 .باشند " آشيل هاي پاشنه " اين بيشتر هرچه تضعيف

   هاي رقابت داخلي، هاي كفايتي بي جمله از دارند، هايي ضعف ها ي ديكتاتوري  همه ، مند قدرت ظاهر وجود با :است ساده نتيجه          
 را آن آورند و بازدهي رژيم را پايين مي زمان طول در ها ضعف اين .ادارات و ها سازمان ميان تضاد و نهادها هاي ناكارآمدي شخصي،

 خود كامل خودبه آن بگيرد، اجراي به تصميم رژيم كه چيزي هر. كنند مي پذير عمدي آسيب هاي مقاومت و وضعيت تغيير برابر در

 مراتب پايين سلسله در كه افرادي كه چرا .شد نمي اجرا نيز هيتلر مستقيم دستورهاي گاهي كه بدانيم بايد ونه،نم عنوان به .شود نمي

  .فروپاشند خود به خود ديكتاتوري هاي ايم، چه بسا رژيم بوده شاهد كه گونه همان .زدند مي باز سر آن اجراي از داشتند، جاي
 و خطرها خواهانه آزادي جريان هرگونه .شود نابود ها رويارويي با خطرها و آسيب بدون ندتوا مي ديكتاتوري كه نيست معنا بدان اين 

 تمامي در را سريع پيروزي تواند نمي اي وسيله هيچ گمان بي. زمان است نيازمند شدن عملي براي و دارد همراه به بالقوه هاي رنج

 براي بيشتري شانس دهند، مي قرار هدف را ته شده ديكتاتوريشناخ هاي ضعف كه مبارزه از انواعي اما كند، تضمين ها وضعيت

 هدايت بايد چگونه مبارزه كه است اين الؤس اكنون .بجنگند وي با ديكتاتور قدرت موضع كوشند از مي كه انواعي تا كاميابي دارند

 شود؟
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 پنجم فصل

  
 قدرت كارگيري هب

  
 آن قوت نقطه ، بزند ضربه آن ضعف نقطه به كه اين جاي به ديكتاتوري دربرابر نظامي مقاومت كه كرديم رهاشا اول فصل در          

 را خود مقاومت هاي جنبش ها، مانند آن و افزار جنگ تكنولوژي مهمات، تدارك نظامي در رقابت انتخاب با .گيرد مي هدف را

 ها اين حوزه در بيشتري را منابع فراخوانيِ امكان موارد تمامي كمابيش در ها ديكتاتوري .دهند مي قرار نامساعد وضعيتي در آشكارا

 اتكا مشكالت هم دوم فصل در. كوتاهي كرديم پيش از اين بررسي را نيز آزادي كسب بيگانه براي نيروهاي به اتكا خطرهاي. دارند

  .يما كرده بررسي ديكتاتورها راندن بيرون براي راهي عنوان به را مذاكره به
ديكتاتوري را نيز هرچه بيشتر ضعيف  و ببخشد آشكار دموكراتيك برتري به مقاومت بتواند كه ماند مي باقي راهي چه پس          

 اين براي مناسب ي گزينه كند؟ نمايان ،دش صحبت آن از سوم فصل در را كه اي سياسي قدرت تواند تكنيكي مي حركت كدام. كند

 .است سياسي طلبي مبارزه پرسش

  : است زير قرار به سياسي طلبي هاي مبارزه ويژگي
 .گزيند برمي ديكتاتور تعيين كند كه كارهايي راه توسط مبارزه را ي نتيجه كه پذيرد نمي سياسي طلبي مبارزه •

 .است مشكل رژيم براي رويارويي با اين شكل از مبارزه •

 .كند دريغ وي از را قدرت منابع و كرده بدتر را كتاتوريدي ضعف نقاط تواند مي اي يگانه شيوه به سياسي طلبي مبارزه •

 .باشد متمركز خاص موضوع يك روي حال، بر درعين ولي، باشد، پراكنده كامال حركتي تواند سياسي مي طلبي مبارزه •

 .شود مي ديكتاتور عمل و قضاوت در خطا بروز موجب سياسي طلبي مبارزه •

 هدف با واحد كل يك صورت به گوناگون را نهادهاي و اجتماعي هاي گروه ردم،م خوبي  به تواند مي سياسي طلبي مبارزه •

 .نمايد ي گروهي كوچك، بسيج وحشيانه ي سلطه به دادن پايان

 جامعه يك ماندن پابرجا بر احتمال برپايي و خود كه جامعه شود در قدرت مؤثر توزيع سبب تواند سياسي مي طلبي مبارزه •

 .افزايد مي دموكراتيك
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 خشونت بي مبارزات شيوه

  
را  ها اين هدف .تهاي گوناگون بهره گرف هدف به رسيدن براي توان مي نظامي، نيروهاي سياسي، همچون طلبي از مبارزه          

 حل براي شرايطي ايجاد خاص، تصميماتي اتخاذ به حريف كوشش براي واداشتن از .بندي كرد اي طبقه گسترده طيف در توان مي

گيرد،  گري را درپيش مي جز خشونت هايي شيوه سياسي طلبي مبارزه هرحال، به .رژيم كامل كردن تا متالشي ها درگيري آميز لمتمسا
 .آورند مي به بار نيز متفاوتي آمدهاي جدا از هم كه پي بسيار هايي از راه اما است، انداختن مبارزه جريان به روش دو هر هدف هرچند
كردن  ويران و كشتن، زدن، آسيب ترساندن، را براي فيزيكي هاي سالح .انيم د مي همه را آميز درگيري خشونت آمدهاي پي و ها روش

  . برند كارمي به
 مبارزات برخالف. گوناگوني را دربر دارد بسيار انواع و است آميز خشونت مبارزه از تر پيچيده بسيارخشونت  بي مبارزه          

 اين .برند نهادها پيش مي و به دست مردم سياسي و اقتصادي اجتماعي، رواني، افزارهاي را با جنگ خشونت بي مبارزات آميز، خشونت

 گونه همان .مردمي نيروهاي و ها، ميلي بي ها، تحريم ها، پرهيز از همكاري ها، اعتصاب اعتراضات، :دارند گوناگوني هاي نام ها سالح

 همكاري و از راه را خود نياز مورد نيروي كه دهند ادامه خود حكومت به توانند مي زماني تا تنها ها دولت تمامي شد، ذكر پيشتر كه

درست و  كامال اي شيوه آميز، هاي خشونت برخالف روش سياسي، طلبي مبارزه .نهادهاي اجتماعي بسيج كنند و مردم فرمانبرداري
  .است بدنه دولت از قدرت منابع اين كردن جدا همتا براي بي
 

  انضباط و پرهيز خشونت فزارهايا جنگ
 

 شد مي تصور كه بود اين بودند، گرفته شكل ريزي برنامه بدون بيشترشان كه پيشين، سياسي هاي طلبي مبارزه در معمول خطاي          

به  كه دارد ودوج بسيار هاي روش حقيقت، در .رسيد نتيجه به عمومي، تظاهرات و ها اعتصاب مثل روش، دو يا يك بر اتكا با توان مي
  .سازند پراكنده يا كرده متمركز را مقاومت دهند هرگاه الزم باشد مي اجازه مقاومت )ها ستراتژيستا( رهبردشناسانِ

 ها روش اين .دارند وجود ديگر نيز بسيارِ هاي روش گمان بي و شده شناخته خشونت بيكارهاي  از روش دويست حدود در          

 بيشتر تظاهرات ترغيب و اعتراض هاي روش .پرهيزي وحمله همكاري ترغيب، و اعتراض :اند شده بندي قهطب اصلي ي دسته سه تحت

 )الف: (شود مي تقسيم گروه زير سه به پرهيزي خود همكاري ).روش54( ها داري زنده شب ها، پيمايي راه ها، رژه شامل هستند، نمادين
 )ج(و  )روش 23(ها  اعتصاب و )روش 26(ها تحريم شامل اقتصادي، پرهيزي همكاري) ب(، )روش 16(   اجتماعي پرهيزي همكاري

 اي سياسي و اقتصادي اجتماعي، فيزيكي، رواني، كارهاي راه با نيز پرهيز هاي خشونت حمله ).روش 38( سياسي پرهيز از همكاري

 كارها اين گونه از روش 198 از هرستيف .هستند آخر ي دسته )روش 41 (موازي هاي دولت و خشونت، بي تصرف داري، روزه همچون

  .است كتاب اين ضميمه الف پيوست عنوان به
 هوشمندانه استراتژي يك متن در نظامي غير مردم كار به دست با پشت و شده انتخاب دقت با اگر ها روش اين از بسياري          

 تمامي اين نكته. كرد رو خواهند روبه جدي مشكالت با را نامشروعي حكومت هر شوند، كاربرده هب مناسب، هاي همراه تاكتيك

  .گيرد را در بر مي ديكتاتوري هاي حكومت
   توجه با براي مثال، .شوند متمركز نظر مورد هاي برهدف سرراست توانند مي خشونت بي هاي روش نظامي، هاي راه با تضاد در          
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 باز زدن سر شامل جست، بهره سياسي  خشونت بي ي مبارزه هاي شيوه از توان مي است، سياسي كامال يك بحث ديكتاتوري كه  اين به

 مورد در تنها تواند مي  همچنين پرهيز از همكاري .آن با پرهيز از همكاري همچنين و ديكتاتور و نظام مشروعيت پذيرش از

 كرد، در تجربه مخفيانه حتا و سكوت در توان مي را رفتن از وظايف طفره پشت گوش انداختن و .درآيد اجرا به خاص هايي سياست

  .بينند مي  همه ها را اعتصاب و ي عمومي طلبانه مبارزه تظاهرات آشكار، پرهيزي كه همكاري حالي
 اقتصادي مسائل به مربوط مردم هاي شكايت يا بيشتر باشد پذير آسيب اقتصادي فشارِ دربرابرِ ديكتاتوري اگر ديگر، طرف از           

 برداري بهره براي ديكتاتور تالش .باشند مبارزه براي مناسبي هاي راه چه بسا ها، اعتصاب و ها تحريم مانند اقتصادي، اقدام گاه آن شد،با

 .شود رو هروب نياز مورد متخصصان )شدن ناپديد يا( ، سرپيچي8كندكاري محدود، عمومي ها اعتصاب با است ممكن اقتصادي سيستم از
كاالها به صورت  توزيع و خام مواد تامين نقل، و حمل توليد، همچون كليدي هايي حوزه در تواند مي  ها اعتصاب زا مختلفي انواع

  .كار بسته شود گزينشي به
 ها، جزوه توزيع همانند روزمره انجام داد، بايد كارهايي خالف زندگي خشونت مي ي بي مبارزه هاي شيوه از برخي براي          

 بعضي براي ممكن است ها روش اين اجراي حاد بسيار موارد از غير به .خيابان در نشستن يا غذا، اعتصاب زيرزميني، اتنشري گرداندن

 .باشد دشوار مردم از

. تفاوت اندكي با ولي است، مردم عادي زندگي روند ي ادامه نيازمند خشونت بي ي مبارزه هاي شيوه از از سوي ديگر برخي          
 كمتر بسيار بازدهي با و هميشه از تر آهسته بسيار به عمد اما بروند، خود سركارهاي به اعتصاب جاي به مردم شود كه مي براي مثال،

 سرِ خاص مواقعي شود و نتواند در» مريض«شوند ممكن است شخصي  بيشتر قبلي نيت با توانند مي» كاري  اشتباهات«  .كنند كار

افزون بر  كه برود اي ديني مراسم كسي به است ممكن .زند باز سر خاص كاري انجام از ديگري فرد است ممكن يا .كار حاضر شود
به آنان  خانه آن كه فرزندانش زير بمباران تبليغاتي قرار نگيرند، در كسي براي است ممكن. باشد هم داشته سياسي ي مايه ديني مايه

 در كه اجباري، يا سفارشي تشكيالت به پيوستن چه بسا از يگريد كس .بفرستد غيررسمي هاي كالس به را آنان يا دهد درس

معمول،  زندگي به نسبت آن محدود انحراف و عادي رفتار كارها به گونه اين شباهت .زند باز سر پيوست، نمي ها آن به آزادانه گذشته
 .شركت كنند مليي  خواهانه ي آزاد ي مبارزه در چه بسا سبب شود بسياري از مردم

سياسي،  طلبي مبارزه رشته يك طول در تفاوت دارند، هم با پايه از آميز خشونت و خشونت ي بي مبارزه عملكرد كه آنجا از          
 بسيار آن در ديكتاتورها كه شود مي ميداني به مبارزه سبب كشاندن كه چرا است، نادرست هم محدود بسيار خشونت دست زدن به

 و ر ديكتاتو هاي گري وحشي و تحريكات و است پيروزي براي اساسي كليدي انضباط، ).مينظا د خور و زد ( برتري دارند
  . به فراموشي سپارد را آن نبايد هم وي كارگزاران
 مبارزات در تحول را و تغييرمكانيزم  نوع چهار كاركرد حريفان، گري خشونت برابر در خشونت بي انضباط نگهداشت          

9جوجيتسوي سياسي فرايند در خشونت بي انضباط همچنين .كند مي تسهيل) ايم فصل بررسي كرده همين مهادا در كه (خشونت بي
  

 حركتي با اند، زده دست خشونت بي هاي حركت به كه گراني كنش عليه ديكتاتور هاي گري وحشي فرايند اين در .است مهم بسيار

 حمايت همچنين سبب و شود اختالف مي بروز ديكتاتوري سبب مراتب سلسله درون امر در اين .گردد برمي وي خود سمت به سياسي

  .مبارزان از ثالث هاي دولت و اشخاص و رژيم، معمول حاميان مردم، ي عامه
  چه بسا سبب تنفرها و ها محروميت. پرهيزناپذير باشد ديكتاتوري عليه محدود خشونتي است ممكن گهگاه حال، هر به          
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اند،  خشونت، آگاهي يافته بي مبارزات حياتيِ نقش به با آن كه است ممكن خاص هايي گروه يا. شوند مي آميز خشونت انفجارهاي
 است الزم حال، هر به .شود گذاشته كنار نبايد سياسي طلبي مبارزه موارد، اين در .باشند آميز نداشته خشونت هاي شيوه ترك ميلي به

 مردمي، هاي گروه جغرافيايي، جداسازي طريق از تواند امر مي اين .كرد جدا خشونت بياقدام  از ممكن حد تا را آميز خشونت اقدام كه

 آمدهايي پي و كامياب مند قدرت بالقوه سياسيِ هاي طلبي مبارزه براي تواند گري مي خشونت وگرنه .گيرد صورت موضوعي و زماني،

  .باشد داشته دنبال به بار فاجعه
 اين هاي مالي و جاني خالي نيست، سطح خشونت هم از آسيب ي بي مبارزه آن كه با كه دهند مي نشان اريخيت شواهد          

 كشتار از پايان بي اي چرخه مبارزه نوع اين اين، بر افزون  .است نظامي خوردهاي و زد احتمالي هاي آسيب از تر پايين بسيار ها آسيب

 .به دنبال نخواهد داشت نيز گري وحشي و

ايجاد  به اين شيوه خود. آن كاهش داد آميز خشونت سركوبي و دولت را از مردم ترس بايد خشونت مي ي بي براي مبارزه          
  .است ي مردم عامه بر ديكتاتورها قدرت بردن بين از عاملِ اصليِ) آن آوردن كنترل يا در(ترس  از رهايي .دارد گرايش ترس

 

 باال اردهاياستاند و كاري، پنهان شفافيت،

  
 جدي بسيار مشكالت زيرزميني هاي دسيسه و ،گري حيله كاري، برد، پنهان را به كار مي خشونت بيكه روش  جنبشي براي          

 ديدگاه از .پنهان نگاه داشت جاسوسي هاي سازمان و سياسي پليس ها را از چشم ها و برنامه شود هدف نمي معموال .كند مي ايجاد

 كاهد وشمار كساني را كه مقاومت مي از روح كه ترسي است؛ ترس زاينده خود كه دارد ترس در تنها ريشه نه كاري پنهان جنبش،

به  ناعادالنه هاي تهمت و بدگماني ايجاد اين رويه چه بسا سبب همچنين. آورد خاص شركت كنند، پايين مي  اقدام يك در توانند مي
چه بسا بر  كاري پنهان .كنند مي آگاه جنبش هاي حركت از را او و كنند جمع مي العاتاط رود براي حريف گمان مي كه شود كساني

است،  آن موارد عكس آن كه تأثيرشان بر عالوه ها برنامه و ها هدف شفافيت برابر، در .بگذارد نيز اثر جنبش پرهيزي خشونت
  مطرح اينجا در كه است آن از تر پيچيده بسيار گمان بي مسأله البته. كنند ترسيم مي مقاومت جنبش از مندتر قدرت بسيار تصويري

 اظهار و ها ارزيابي به خاص هاي موقعيت در .داشت نيز نياز خواهند كاري پنهان به مقاومتي كارهاي هاي جنبه از بسياري .ايم كرده

 حال، عين در و خشونت بي مبارزات پويايي به آشنا كامال افراد كه اطالعات به دست آمدني نياز هست تمامي ي بر پايه نظرهايي

  .كنند  بايد فراهم ديكتاتوري، مي نظارتي هاي شيوه به آگاه
  ي درباره آگاهي كسب و داخلي قانوني غير راديويي هاي ايستگاه كار گرفتن ،به زيرزميني نشريات پخش و چاپ ويراستاري،          
  .نياز هست  كاري پنهان از بااليي سطح به ها آن در كه هستند چند موردي از ديكتاتور هاي فعاليت

 عواملي. است مهم بسيار درگيري مراحل تمامي در هم خشونت بي در كارهاي رفتاري باالي استاندارد داشتن نگاه ثابت          

 مردم بزرگ هاي گروه گاه به به گاه كه باشيم داشته ياد به است مهم .نيازند مورد هميشه خشونت بي  انضباط حفظ و باكي بي همچون

 در بااليي استانداردهاي كه كرد حفظ توان مي صورتي در تنها را مردم مشاركت شمار باالي .نياز هست خاص تغييرات ايجاد براي

  .باشد شده رعايت جنبش
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  قدرت روابط در جايي هجاب
  

مداوم،  هاي واكنش و خاطر كنش به سياسي، طلبيِ مبارزه روش كه باشند داشته ياد به بايد )ها استراتژيست(رهبردشناسان           
 مشاركت نتيجه اين. شوند به سرعت دگرگون مي نسبي، چه و مطلق چه قدرت، روابط .نيست ساكن چيز هيچ .ماند يكسان نمي

  .خود پايداري كنند خشونت بي ست كه در عمل مردمي
آن، باال و پايين رفتن قدرت نسبيِ دو  سياسي مهم آمدهاي پي همچنين و حوادث باالي سرعت علت به مبارزه نوع اين در           

كنندگان  مقاومت خاص كارهاي كه رسد مي نظر به دليل، به همين .است گرانه خشونت مبارزات از تر پيچيده بسيار طرف درگير
 يا تضعيف آمدها به صورت اين پي .ددهن آن روي مي در حوادث كه خاصي دارند زمان و مكان از تري گسترده بسيار آمدهاي پي

  .شوند تقويت اين طرف يا آن طرف نمايان مي
 يا تضعيف جهت در نظامي عمليات از تر عميق تواند بسيار مي  خود كارهاي طريق از پرهيز، خشونت گروه اين، بر عالوه          

 ديكتاتور هاي گري وحشي انضباط براي رويارويي با دليرانه و باخشونت  بي مقاومت براي مثال، .ر گذارداث رقيب گروه تقويت

 كار به حادتر موارد در و اطمينان برانگيزد عدم ميلي، بي ،يناراحت نظامي احساس غير مردم و ديكتاتور در ميان سربازان است ممكن

گير، با  كاربرد پي عالوه، به. دباال خواهد بر نيز ديكتاتوري را حكومت المللي بين هاي محكوميت مقاومتي ميزان چنين. شورش بكشد
 حمايتي ديكتاتور از عادي حالت در كه شود  مردمي بيشتر هرچه مشاركت چه بسا سبب سياسي طلبي مبارزه ي ماهرانه و انضباط،

  .مانند مي باقي طرف بي حالت بهترين در يا كنند  ضمني
  

 تغيير مكانيزم چهار

  
 مواردي در هرچند ساز و كار كه احتمال آن كمتر است، اولين .شود مي تغيير ايجاد ببس طريق چهار از خشونت بي مبارزه          

پرهيز از سركوب  و خشونت باك بي كنندگان مقاومت كه هايي رنج ديدن با گروه حريف اعضاي است، آن است كه افتاده اتفاق
 دليل همين به و است عادالنه كنندگان هاي مقاومت هدف كه برسند عقالني ي نتيجه اين به يا شود تحريك شان برند، احساسات مي

 پيش خشونت بيهاي  بر اثر كنش كيش تغيير از مواردي اگرچه .شود مي ناميده كيش تغييرِ ساز و كار، اين .را بپذيرند هاشان هدف

 .سترده نيستچندان گ  يا افتد نمي اتفاق اصوال چنين حالتي يا  ها درگيري بيشتر در .اما چندان نبوده است آمده،

 كه كند مي عمل جامعه چنان و مبارزه وضعيت تغييرِ با خشونت بي ي مبارزه كه است اين آيد مي پيش بيشتر كه موردي          

 :آورد مي وجود به را بعدي ساز و كار سه كه است تغيير همين .بزند دست بخواهد  كه هركاري به سادگي به تواند نمي حريف
 .دارد قدرت مطلق و نسبي روابط وضعيت در تغيير ميزان به بستگي رخ دهد  مورد كدام كه اين .تجزيه و  شونت،خ اجبارِ بي سازش،

 و بود كننده نخواهد تهديد آنان محدود كارهاي سلسه روند در مخالف نيروهاي هاي خواسته نباشند، اي پايه اختالف مورد مسائل اگر
 بندي تقسيم سرراست به توافق، كشمكشي است ممكن وضعيت اين در .شد خواهد قدرت طرواب در تغيير سبب حدي تا نيروها رقابت

 پايان روش اين با ها اعتصاب از بسياري براي مثال، .دارد نام سازش ساز و كار اين. وكنار آمدن بينجامد اختالف، مورد موارد

  دولت چه  .خواستند مي نچه آ هر به يابي دست نه و ، ودخ هاي هدف از بخشي به دو طرف از يك هر رسيدن با براي مثال، .يابند مي
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 سازي چهره از دولت يا پاك» مردانه جوان«يري  تصو ايجاد موجود، بحران آمدها مثل پايان دادن به يابي به برخي پي بسا براي دست

 حل توافق و سازش طريق از است قرار كه يموضوعات به كه است ضروري دليل همين به. توافقي باشد چنين دنبال به رژيم، المللي بين

  .نيست موارد اين از يكي گمان بي است، حكومت تخت از ديكتاتور كشيدن زير به دنبال به كه اي اما مبارزه .شود خاص توجه شوند،
 .باشد مندتر قدرت شد، داده نشان سازش و كيش تغيير ساز و كارهاي در كه هايي روش از بسيار است ممكن خشونت بي ي مبارزه 

 يعني، .دهند تغيير كلي به را قدرت روابط بخصوص و سياسي و اجتماعي، وضعيت توانند مي عمومي طلبي مبارزه و پرهيز از همكاري

 فرمان اجراي براي چه بسا. شود مي گرفته وي از و جامعه دولت سياسي و اجتماعي اقتصادي، فرايندهاي كنترل براي ديكتاتور توان

 خود هاي هدف كماكان هستند و خود جاي سر بر رقيب همچنان رهبران به نيروهاي نظامي نتواند متكي باشد، اگرچه ديگر سركوب

 .ناميم مي خشونت اجبارِ بي را وضعيت اين. توانند زد دست به كار مؤثري نمي كنند، مي دنبال را

 از را گري كنش توانايي تمام حريف رهبر كه دهد مي گسترش جايي تا را خود دامنه خشونت بي اجبار وضعيت حاد موارد در          

 گسترش چنان ها طلبي مبارزه و ها آن پرهيز از همكاري كنندگان، مقاومت خودگرداني .ريزد فرومي قدرت ساختار و دهد مي دست

 .پذيرد نمي را وي رهبري هم رقيب خود ساالري ديوان نهايت در .دهد مي دست از ها آن بر ظاهري را هم كنترل رقيب كه يابند مي
 نوع هر وجود كرده، انكار را خود پيشين رهبري ديگر هم هميشگي گران حمايت و مردم .كنند مي شورش پليس و مسلح نيروهاي

 تغيير، ساز و كار چهارمين .رود مي ميان از آنان پيشين وفرمانبرداري همكاري رو اين از .كنند مي سلب وي از را حكمراني براي حقي

  .ريزد تكهفرو مي تكه سادگي به رژيم ..داشت نخواهد نيز شدن تسليم قدرت وي كه است كامل چندان رقيب، ي سيستم يعني تجزيه
گاهي ناخودآگاه به  ساز و كارها اين .داشت ذهن در را ساز و كار چهار اين همواره بايد خواهانه، آزادي هاي استراتژي طراحي در 

 امكان تا شود مي سبب نظر، مورد تغيير كار و ساز عنوان به كشمكش در ها اين از مورد چند يا يك انتخاب هرحال، به. افتند كار مي

 انتخاب ) ساز و كارهايي يا ( ساز و كار چه كه اين .شود فراهم )كه يكديگر را نيرو ببخشند(خاص  هاي استراتژي كردن فرموله

 را آن كه طلبي مبارزه هاي گروه هاي هدف و ها گرايش و مبارز هاي گروه نسبي و مطلق قدرت مثل بسيار دارد، به عوامل شود بستگي

 .بندند مي  كار به

  
 سياسي طلبي مبارزه ي كننده دموكراتيك آمدهاي پي

  
 سياسي ي شود كه جامعه مي سبب خشونت بي ي مبارزه هاي تكنيك خشونت، به كار بردن تمركزبخش آمدهاي پي به خالف          

  .شود دموكراتيزه طريق ندينچ از
 و گر سركوب نيرويي تكنيك اين نظامي، هاي به خالف شيوه كه معنا اين به .است سلبي كننده، دموكراتيك آمدهاي پي از بخشي 

 هاي جنبش رهبران .جديد به كار آيد ديكتاتوري يك حيات ي ادامه آورد كه براي برپايي يا اليت پديد نمي يك فرمان تحت

 ها، در آدم اعدام يا كردن زنداني توان ولي فشار آورند، بر آنان يا گذاشته تأثير خود پيروان روي بر توانند مي سياسي لبط هرزمبا

 .ندارند جديد را رهبري با مخالفت صورت

 به را مقاومتي يها راه خشونت بي مبارزه كه معنا اين به .هستند ايجابي آمدهاي پي كننده، دموكراتيك تأثيرات بخش ديگر          

   آن ديكتاتوري از مندان هوس يا كنوني ديكتاتورهاي دربرابر و يافته دست آزادي به بتوانند آن طريق از كه دهد مي نشان مردم
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  :است شده اشاره خشونت، بي مبارزات ايجابي ي كننده دموكراتيك تأثيرات از برخي زير به در. پاسداري كنند
 نفس به رژيم اعتماد آميز خشونت هاي سركوب و تهديدات با مبارزه در مردم كه شود مي سبب نتخشو بي ي مبارزه تجربه •

 .بياورند دست به بيشتري

 برابر در توانند مي آن طريق از كه دهد مي نشان مردم به طلبي مبارزه و پرهيز از همكاري براي هايي راه خشونت بي ي مبارزه •

 .ايستادگي كنند ديكتاتورمنش هرگروه طرف از دموكراتيك غير كنترل هرگونه

 همانند دموكراتيك، هاي آزادي از دفاع براي خشونت را ي بي مبارزه توان مي گرانه سركوب هاي كنترل با رويارويي در •

 .آزاد به كار بست اجتماعات و مستقل هاي سازمان مطبوعات، آزادي بيان، آزادي

 نهادهاي و مستقل هاي گروه تقويت و حيات، تجديد در ماندگاري، نتخشو ي بي مبارزه شد، چنان كه پيش از اين ذكر •

 توانِ كردنِ محدود و مردمي نيروهاي بسيج اي كه براي توانايي دليل به نهادها و ها گروه اين .دارد مهم سهمي اجتماعي

 .اند ضروري دموكراسي براي بسيار ديكتاتوري دارند، كه هوس كساني

 و گر سركوب پليسِ عليه قدرت خود را توانند مي ها آن طريق از مردم كه دهد مي نشان را ييها راه خشونت بي ي مبارزه •
 .اندازند به كار ديكتاتوري نظامي نيروهاي

 دموكراتيك هاي هدف با توانند مي مستقل نهادهاي و مردم آن طريق از كه دهد مي نشان را هايي روش خشونت بي ي مبارزه •

طريق از توان زورگويي ايشان  اين از و آن منابع را به روي ايشان ببندند يا كنند محدود اكم راح قدرت سركردگانِ منابعِ
 .بكاهند

  
 خشونت ي بي مبارزه پيچيدگي

  
 روش، چندين شامل است اجتماعي كنش از پيچيده تكنيكي خشونت ي بي مبارزه كرديم، مشاهده بحث اين در كه گونه همان          

 طلبي مبارزه با ديكتاتوري، مقابله در بخصوص بودن، مؤثر براي .خاص كنش انجام يك ضروريات و تغيير، ساز و كارهاي انواع

 بايد منابع .رود مي انتظاري چه آنان از كه بدانند بايد آينده كنندگان مشاركت .دارد دقيق نياز ريزي برنامه و آمادگي به سياسي

 كرده تحليل و تجزيه كامال را خشونت ي بي از راه مبارزه تغيير مؤثرترين ايجاد چگونگي بايد سانرهبردشنا و باشند آماده پيشاپيش

 .استراتژي طراحي لزوم : كنيم مي معطوف اخير مهم بسيار موضوع به را توجه اكنون .باشند
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 ششم فصل

  
 استراتژيك ريزي برنامه ضرورت

  
 هميشه كمابيش مبارزات اين گذشته در. تواند آغاز شود مي هاي گوناگوني از راه ها ديكتاتوري عليه سيسيا هاي طلبي مبارزه          

ولي بيشتر به دنبال  كشاندند انواعي داشتند، آمدهايي مي كار را به چنين پيش كه اعتراضاتي .آمدي بودند پيش و ريزي برنامه بدون
 به نسبت احترامي بي غذايي، مواد كمبود گرانه، سركوب جديد حكم يا سياست رم،محت فردي قتل يا دستگيري هاي جديد، گري وحشي

كه بي  كرده خشمگين را مردم چنان ديكتاتور سوي از خاص اقدامي گاهي .آمدند پيش مي مهم اي حادثه سالگرد يا ديني باورهاي
 به دست كوچك گروهي يا دالور ي نيز شخصيگاه. اند به كار شده دست خيزش، يافتن پايان چگونگي ي درباره اي هيچ انديشه

 است كسان ديگري را به سوي گروهي خاص ممكن زا خاص اعتراضي. آيند ديگران به پشتيباني آن به ميدان مي كه زنند عملي مي

 حتا وچك،ك گروه يك سوي از مقاومت به دعوت گاهي .بپيوندند مبارزه به نيز ها ن آ اند برانگيزد و عليه ستمي كه ديده اعتراض

  .شود رو هروب ناگهاني از سوي مردمان و گسترده پاسخي با است ممكن فرد، يك
 انتظار دموكرات گرانِ مقاومت بسيار پيش آمده است كه .دارد هم اشكاالتي دارد، هاي مثبتي جنبه با آن كه خودانگيختگي          

 سوي برنامگي از بي گاهي .است فروپاشيده هم شان از مقاومت بسيار هاي رنج از تحمل پس اند و نداشته را ديكتاتوري هاي گري وحشي

 را به گر ستم حكومت كه هنگامي. داشته بار مصيبت آمدهاي پي كه است؛ كرده واگذار شانس به را مهم بسيار تصميمات ها دموكرات

 .اي به وجود آورده است تازه تاتوريديك موجبات دموكراتيك سيستم يك به گذر ي چگونگي برنامگي درباره بي اند، كشيده زير

  
 بينانه واقع ريزي برنامه

  
 وليكن براي. كرد خواهند بازي ديكتاتوري عليه خيزش در مهم نقشي مردميِ خودجوش كارهاي آينده، در شك بدون          

توان به مؤثرترين  مي چگونگي آغاز مبارزه گزينش و ملي خوي و خلق و سياسي شناخت وضعيتبا  ديكتاتورها، كردن سرنگون
براي رسيدن به  مردم توده هاي توانايي و ي وضعيت بينانه واقع تشخيص مبناي بر دقيق بسيار براي آن تفكرِ. ها دست يافت شيوه

 .ضروري است آزادي به هاي دست يافتن شيوه مؤثرترين

 آمد خطاها پي يا مهمتر باشد، هدف هرچقدر. نيمك فكر ن آ انجام چگونگي دوست داريم كاري بكنيم، بهتر است به اگر          

   به شان را  و به كار گرفتن منابع تمامي امكان بسيج استراتژيك، ريزيِ برنامه. يابد اهميت بيشتري مي ريزي برنامه باشد، تر خطرناك
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كنندگانِ در خطر  حمايت و محدود مادي منابع با كه دموكراتيكي هاي جنبش در اين نكته بخصوص. دهد مي افزايش وجه مؤثرترين
 تر و گسترده مادي منابع هم معموال ديكتاتوري برابر، در .بكشند، درست است زير به را مندي قدرت ديكتاتوري تا كوشند مي

  .گري را رد و هم وحشيارا در اختيار د  تشكيالتي نيروهاي
 وضعيت به كنوني وضعيت گذر از احتمال كه است ييكارها از نديرو ي محاسبه معناي به اينجا »استراتژيك ريزي برنامه«          

 هدف براي اين ريزي برنامه .آينده دموكراتيك سيستم به ديكتاتوري از رسيدن يعني اين ما، بحث مورد در .برد مي باال را خواه دل

 مردم و جامعه به بخشيدن قدرت براي رد كهبر دا  را در اي يافته سازمان كارهاي و عمليات از اي شده بندي مرحله  مجموعه معموال

 آن جايگزيني نيست بلكه ديكتاتوري كنوني بردن بين از هدف تنها كه كنيد توجه .شوند طراحي مي ديكتاتوري تضعيف و ديده ستم

 وجود به ايرا بر بزرگي كنوني بداند ريسك ديكتاتوري نابودي را تنها اش هدف كه بزرگي استراتژي .است سيستمي دموكراتيك با

 .پذيرد مي ديگري ديكتاتوري آمدن

  
 ريزي برنامه موانع

  
 به آزادي به يابي دست چگونگي ي مساله حل براي را خود توان  تمامي جهان، گوناگون مناطق در آزادي هواداران از بعضي          

 كم وبيش نتيجه، در .اند عمل كمتر آگاه زدن بهدست  از پيش دقيق استراتژيك ريزي برنامه اهميت هواداران از اين .گيرند نمي كار

  .دهند نمي انجام استراتژيك ريزي برنامه گاه هيچ
 به رسيدن براي جامعي استراتژيك طرح كم به  دارند چنين را خود مردم براي سياسي آزادي كسب آرزوي كه كساني چرا           

 آن به خبرند يا استراتژيك بي ريزي برنامه لزوم به مخالف، دموكراتيك هاي هگرو وابستگان به بيشتر سفانه،أمت پردازند؟ هدف مي اين

هاي  وليتؤمس و ديكتاتوري پياپي حمالت با .است دشوار اي وظيفه اين .اند نشده تربيت استراتژيك تفكر براي يا ندارند عادت
  .ندارند استراتژيك تفكر هاي پرورش مهارت براي فرصتي و امنيت معموال مقاومت رهبران گير، وقت ضروري
 هميشه انمخالف در چنين وضعي .است متداول الگويي دهد، ديكتاتوري انجام مي واكنش نشان دادن به كارهايي كه درعوض،

 كند را ديكتاتور كنترل گسترش حالت بهترين در و كوشند مي خود مواضع يا محدود هاي آزادي حفظ برايو  اند درحالت دفاعي

  .تراشند مشكل مي رژيم، جديد هاي استسي براي يا كرده
 در .بينند نمي خواهانه آزادي هاي براي حركت گسترده و مدت دراز ريزي برنامه به نيازي ها گروه و افراد برخي گمان بي          

به حقيقت  طريقي آن باورها به باشند، باور داشته ها هدف به استوار مندانه و قدرت اگر كه باشند چه بسا دچار اين خيال عوض،
 رفتار هاشان آل ايده و اصول طبق بر مشكالت برابر در و كنند زندگي سادگي به اگر كه پندارند مي ديگر بعضي. خواهند پيوست

 ولي است، ستودني ها انآرم به وفاداري و انساني هاي هدف از حمايت .اند ها كرده آن در راه اند توانسته مي كه را آنچه تمام كنند،

  .است ناكافي آزادي به يابي دست و ديكتاتوري يك به بخشيدن پايان براي است كه آشكار
 ببرند، كار به خشونت كافي ي اندازه به اگر كه كنند فكر تجربگي بي با است ممكن ديكتاتوري گروه ديگر از مخالفان          

  جاي رساندن به آزادي به خشونت،. نيست پيروزيگفتيم خشونت ضامن  تر پيش كه گونه همان اما، .به دست خواهد آمد آزادي
   رويارويي با براي ممكن وجه بهترين به ديكتاتوري شرايط بيشتر در .شود راهبر دو هر بزرگ، يا به مصيبتي شكست، به تواند مي
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برخي هم . باشند توانسته والاص اند، اگر كه كرده كمك ها دموكرات به كم بسيار نظامي، اقدامات. است آماده آميز خشونت مبارزات
 بودن، خودمحورانه و خودپسندانه بر ها، عالوه روش اين .كنند مي ريزي پايه كنند مي» احساس«چه  هاي خود را بر روي آن فعاليت

 .دهند نمي رهنمودي آزادي كسب كالنِ استراتژي ي توسعه براي

 ي پايه بر عملي به ها، اين جاي به .محدوداند اند شده بنا فرد كاز ي» درخشان  ي ايده «روي يك  بر كه كارهايي هم          
چه  مقاومت رهبران استراتژيك، تحليل و تجزيه بدون .نياز هست ديكتاتوري ساختن واژگون براي» بعدي هاي قدم«  دقيقِ ي محاسبه

 ابتكارها و .اند اند نينديشيده دن به پيروزي الزمهايي كه براي رسي مي گا زيرا درباره. بايد چه باشد» بعدي قدمِ«بسا هرگز ندانند كه 

  .است دموكرات نيروهاي استراتژيك وضعيت بهبود در ها آن كارايي ولي اند، مهم بسيار درخشان هاي ايده
 غاز،آ ي نقطه انتخاب در سرگشتگي ند و با احساساتوان كرد بسيار مي ديكتاتوري اين كه كارهايي كه عليه به توجه با          

 بخصوص است، غيرممكن گمان بي ولي سودمند باشد، شايد روش اين .»بده انجام زمان هم را كارها همه« كنند كه  برخي سفارش مي

 و كرد متمركز كجا بايد را ها تالش كرد، شروع بايد كجا از كه اين ي درباره روش اين اين، بر عالوه. ضعيف نسبتا هاي جنبش براي
  .دهد نمي ارائه رهنمودي كار گرفت، به را محدود منابع چگونه

 يا مدت كوتاه تفكر توانايي تنها ولي كنند، احساس را ريزي برنامه به تا حدودي نياز است ممكن ديگر هاي گروه و افراد          

چه . است دارند و اين كار ممكننياز  درازمدت ريزي به برنامه دانند كه اينان نمي. باشند و بس داشته را تاكتيكي هاي پايه به انديشيدن
 درگير اهميت كم به نسبت مسائل با پيوسته تا شد خواهد سبب امر اين. باشند ناتوان استراتژيك روابط تحليل و تجزيه و بسا در تفكر

 از بااليي حجم دادن اختصاص با .دهند نشان واكنش حريف كارهاي به نسبت تنها عمل ابتكار گرفتن دست در جاي به و باشند

 به روند پيوسته يك در را ها تالش تمامي تواند مي كه عمل از ديگري هاي راه يافتن در رهبران مدت، كوتاه كارهاي براي انرژي

  .مانند مي ناكام كند، هدايت پيروزي سوي
با  و باشند نداشته ديكتاتور سرنگوني براي جامع استراتژيك ريزي برنامه دموكراتيك ممكن است هاي همچنين برخي جنبش          
 ديكتاتوري به كوشش خود با توانند مي كه ندارند باور زيرا. كنند و بس تمركز اي لحظه مسائل روي بر پذيرفتني، به ظاهر استداللي

 به هبيهود تالشي يا رمانتيك وقتي اتالف نها آ نظر از هدف، اين به رسيدن چگونگي درباره ريزي برنامه دليل، همين به .پايان بخشند

 قدرت چنان با معموال كنند، مي مبارزه اي شده نهادينه ي وحشيانه از چنگ ديكتاتوريِ آزادي كسب براي كه مردمي .آيد حساب مي

 اميد بدون حال، هر به. بكند خواهد مي آنچه را كه هر تواند  مي ديكتاتوري كنند مي تصور كه شوند مي رو روبه اي پليسي و نظامي

 و پذيرفت، نخواهند هرگز خواهند شد، اما درگير با ديكتاتوري تاريخي، شايد يا جوانمردانه هاي انگيزه با هم باز اين مردم واقعي،
 .ندارد معنايي جامع استراتژيك ريزي برنامه ها آن براي بنابراين، .است نااميدانه شان اقدامات كه نكنند، درك آگاهانه هرگز شايد

 كارهاي شوند، مي تك تك پراكنده نيروها :است جدي بسيار معموال استراتژيك ريزي برنامه اكامي درن گونه اين آمدهاي پي          

 .شوند مي ارزش بي ها فداكاري و شوند، نمي گرفته كار به ها توانمندي رود، مي هرز كوچك موضوعات برسر ها انرژي است، اثر بي فرد
 و ضعيف ريزي برنامه .ماند خواهند ناكام هاشان هدف به رسيدن چه بسا در شندبا نداشته استراتژيك ريزي برنامه ها دموكرات اگر

 .افزايد مي ديكتاتوري قدرت و بيشتر بر كنترل شود، بلكه نمي رهنمون جلو به را مقاومت جنبش مختلف كارهاي تصادفي آميختن
 از بيش ها كه هرگز آمده باشد، پايداري ديكتاتوري اگر آمده، كمتردر كار استراتژيك جامع هاي ريزي برنامه كه آنجا از سفانه،أمت

  .كنند مي عمر بايد، آنچه از بيشتر ها دهه و ها سال در نتيجه،. آيد مي به نظر هستند، به راستي چه آن
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 استراتژيك ريزي برنامه در مهم اصطالح چهار

  
 كالن استراتژي .است مهم اي پايه اصطالح چهار معناي دنكر روشن كنيم، فكر استراتژيك صورت به بتوانيم كه اين براي          

به دست ) غيره و تشكيالتي سياسي، اخالقي، انساني، اقتصادي،(موجود منابع تمامي از گيري بهره كردن راستا هم و هماهنگ يعني
 نظامي هاي جنگ (زهمبار روشِ بهترين براي يافتن استراتژيكالن .است خويش هاي هدف به رسيدن براي تالش در كه گروهي

 ريزي برنامه در. كند منابع در دسترس براي مبارزه متمركز مي و گروه هاي هدف روي بر خود ، توجه)خشونت ي بي مبارزه يا مرسوم

 ريزي برنامه ها آن براي و ارزيابي شود، مي دشمن شكست موجب كه هاي مؤثري را  روش بايد مقاومت رهبران كالن، استراتژي

شروع  ابتدايي هاي مقاومت با آن كه گيرد بندي مبارزه تصميم مي زمان و مناسب شرايط ي درباره كالن استراتژي اين، بر هعالو .كنند
  .يابد مي ادامه و شود مي

 استراتژي .كند را آسان مي محدودتر هاي استراتژي كند كه انتخاب مي فراهم را مبارزه اساسي چارچوب كالن استراتژي          

 مبارزه، در استفاده را براي ها آن ميان منابع ي توزيع شيوه و خاص گروه يك عام وظايف چگونگي تخصيص حال عين در كالن،

 هاي كوچك در چارچوب استراتژي. است مبارزه در مشخص هدفي به يابي دست روش بهترين يافتن استراتژي .كند مي مشخص

 به براي رسيدن مبارزه چگونگي با هم و است مرتبط بجنگيم چگونه و وقت چه كه اين با هم استراتژي .كنند مي عمل كالن استراتژي

 طراحي ي نقشه استراتژيك ي برنامه كه حالي در كنند، مي مقايسه است هنرمند ذهن در صورتي كه را با استراتژي .وري بهره حداكثر

استراتژيك كه  موقعيتي توسعه ا در بر گيرد براير هايي تالش است ممكن همچنين استراتژي .است معمار مهندس به دست يك شده
 علني، ي مبارزه در نتيجه بدون و كند، بيني پيش علني مبارزه به زدن دست صورت در را خود قطعي شكست شرايط رقيب در آن

 از مطلوب وري بهره چگونگي شامل همچنين استراتژي .كرد خواهد قطعي را مبارزان پيروزي استراتژيك وضعيت وگرنه،. شود تسليم

 .به دست آمده است پيروزي

 اجزاي و يابند توسعه بايد چگونه مبارزات كه ي اين درباره است اساسي اي ايده مبارزه، مسير در استراتژيك برنامه كاربست          

 شامل موضوع اين .دشو فراهم سودمند مشاركتي  ،هدف به رسيدن براي تا خوان شوند هم يكديگر با بايد چگونه ي هر يك جداگانه

پيروزي  كسب هوشمندانه براي استراتژي يك براي ريزي برنامه. شود مي هم تر كوچك عمليات درگير با هاي گروه ي ماهرانه آرايش
نيست  كافي پيروزي از اطمينان براي» ضروريات«اما فراهم كردن . هر شگردي ضرورياتي دارد. از راه شگرد مبارزه ضروري است

  .باشد نياز هم عوامل ديگر بلكه چه بسا
 ميزان گيري اندازه چگونگي ي درباره و تعريف كنند روشني به را خود هاي هدف بايد ها دموكرات ها، استراتژي طراحي براي           

 دقت با تا دهد مي اجازه استراتژي طراحان به تحليل و تجزيه و تعريف .بگيرند تصميم هدف به رسيدن براي ها كوشش وري بهره

  . همسنگ است تاكتيكي ريزي برنامه به نياز با تعريف، روشني و به نياز .دهند تشخيص را ضروريات رسيدن به هدف
 براي قوا شان كاربرد هدف ها تاكتيك .شوند مي كاربرده به ها استراتژي رسيدن به براي كنشي، هاي روش و ها تاكتيك          

 تاكتيك انتخاب .يگانه است هدفي به رسيدن براي محدود اقدامي تاكتيك .است محدود هاي موقعيت در بهره باالترين به رسيدن

   .گرفت كار به هاي استراتژيك هدف براي را موجود وسايل توان مي درگيري از خاص اي مرحله در كه چگونه اين به دارد بستگي
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 گرفته كار به و انتخاب ها، هدف به يابي دست در جهت خاص، دقت با بايد ها روش و ها تاكتيك وري، بهره حداكثر رسيدن به براي

 حساب به انرژي سرانجام تلف كردن نكنند تقويت را استراتژيك هاي هدف به يابي دست اگر كه امكان تاكتيكي هاي بهره .شوند

 .آمد خواهند

 درست ، اند شده منطبق يكديگر با استراتژي كي درون كه به هم است  اقدامات مرتبط از محدود اي سلسله تاكتيك پس          

 حالي اند، در   مرتبط مبارزه با هميشه ها تاكتيك. شوند مي منطبق يكديگر با كالن استراتژي يك در درون ها استراتژي كه گونه همان

 درك قابل عمليات سلسله يا دربنَ كلي استراتژي از بخشي عنوان به تنها تاكتيك هر. تري دارند وسيع هاي ديدگاه ها استراتژي كه

 و سازماني جغرافيايي، نظر از(تر  كوچك اي محدوده در يا دارند،  تري كوتاه زماني دوره ها استراتژي به نسبت ها تاكتيك. است
 هدف بودن جزيي يا عمده  خشونت در كنش بي .محدودتر هاي هدف به يابي دست براي يا كمتر، مردميِ مشاركت با يا ،)غيره

 .باشد استراتژيك هدف و تاكتيكي هدف ميان تمايز ي كننده مشخص حدي تا تواند مي

 ابزار تاكتيكي مبارزات .شوند در پيش گرفته مي استراتژيك هاي هدف از پشتيباني تهاجمي براي تاكتيكيِ مبارزات          
 و ريزي برنامه وليتؤمس كه كساني كه است همم بسيار پس .رقيب به قطعي حمله براي چيني زمينه خلق براي هستند رهبردشناسان

 كه افرادي .باشند داشته ها مهارت روش ترين مناسب انتخاب و وضعيت ارزيابي در شود، مي واگذار ها آن به تاكتيكي عمليات اجراي

 .باشند ديده آموزش خاص هاي ش رو و تاكتيك كاربرد براي بايد نيز باشند داشته مشاركت اقدام در است قرار

گيرد  را در بر مي گوناگون اقدام ها ده  خشونت بي مبارزه تكنيك در كه دارد اشاره عمل هاي راه و افزارها جنگ به روش          
 نگاه پيوست به همچنين(اند  شده تشريح پنج فصل در كه )ها جز آن و سياسي پرهيز از همكاري تحريم، ،ها اعتصاب انواع همچون(

 كالن، استراتژي دقيق انتخاب و كردن فرموله به بستگي خشونت بي ي مبارزه براي كارآمد استراتژيك مهبرنا پرورش يك ).كنيد

 .دارد ها روش و ها تاكتيك ها، استراتژي

بايد  مي ديكتاتوري، چنگال از آزادي كسب براي استراتژيك دقيق ريزي براي برنامه كه است اين مبحث اين اصلي درس          
 مسيري تواند ي عقالني مي كاربرد قوه كه حالي در بكشد، فاجعه كار را به تواند مي  ريزي، برنامه در خطا .ا به كار گرفتنيروي فهم ر

 .گيرد كار به دموكراسي و آزادي سمت به جامعه براي كشاندن را موجود شمِ درست منابع با كند كه طراحي را استراتژيك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31  



  
  
  
  
  
  

  هفتم فصل
 

 استراتژي ريزي مهبرنا

  
 كردن مند قدرت توانايي كه كنند  تنظيم هاي فراگيري را كنش برنامه بايد مقاومت رهبران باال بردن امكان كاميابي، براي          

 دقيق برآورد برنامه، اين به رسيدن براي .داشته باشد را پايدار دموكراسي ايجاد و ديكتاتوري نابودي سپس و تضعيف و ستم زير مردم

 هاي ژيتاسترا و كالن استراتژي توان هم مي دقيق تحليل اين بدون البته .است ضروري مؤثر اقدام براي موجود هاي گزينه و وضعيت

 فرايند دو مبارزات رشته يك هاي استراتژي و كالن استراتژي پرورش كه آنجا از .را پرورش داد مبارزات از رشته يك خاص

 .را پرورش داد مبارزات از رشته يك خاص هاي توان استراتژي كالن است كه مي استراتژي اندنبا پرور تنها اند، نهاجداگ
  .شوند طراحي كالن، استراتژي هاي هدف تقويت و يابي دست براي بايد مبارزات از رشته يك خاص هاي استراتژي
 سطح در چه مهم را، معيارهاي از برخي بايد جا اين .است بسيار ها و مسائل پرسش توجه به نيازمند مقاومت استراتژي پرورش          

 هاي ريزي برنامه طراحان تمامي هرحال، به. كنيم مشخص ها، كنش از رشته يك به مربوط هاي استراتژي سطح در چه كالن، استراتژي

 نظامي، دولتي، ،تاريخي فيزيكي، عوامل به توجه باشند، شامل داشته درگيري وضعيت كل از ژرف بايد دركي استراتژيك مي

 به توجه با و خاص ي مبارزه هر بستر در توانند مي تنها ها استراتژي .المللي بين و اقتصادي شناسي، روان سياسي، اجتماعي، فرهنگي،

  .يابند آن پرورش ي پيشينه
 آيا .كنند ارزيابي ها ن آ ولويتا اساس بر را ها انگيزه اهميت و ها بايد هدف استراتژيك ريزان وبرنامه دموكراتيك رهبران          

 صحبت باره اين در جا اين ما .است مهم بسيار مبارزه حقيقي هدف تعيين چرا؟ و دارند؟ را بزرگ ي مبارزه يك ارزش ها، هدف

 سيستم اب آزاد اي جامعه برپايي بايد مبارزات اين هدف . نيست كافي كنوني ديكتاتور بركناري يا ديكتاتوري برانداختن كه ايم كرده

 .اثر تعيين كننده دارد آن آمد پي خاص هاي استراتژي و كالن استراتژي پرورش بر نكته اين شدن روشن .باشد دموكراتيك حكومتي

 : جمله از دهند، پاسخ فراواني هاي اساسي پرسش به بايد به ويژه مي رهبردشناسان

 كدامند؟ آزادي به يابي دست اصلي موانع •

 كنند؟ ترمي را آسان آزادي به يابي دست عواملي چه •

 چيست؟ در ديكتاتوري اصلي قدرت •

 چيست؟ در ديكتاتوري مختلف ضعف نقاط •

 پذيراند؟ آسيب حد چه تا ديكتاتوري قدرت منابع •
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 كدامند؟ مردم عامه و دموكراتيك نيروهاي قدرتهاي •

 ؟ كرد صالحا را ها ن آ توان مي چگونه و كدامند مردم عامه و دموكراتيك نيروهاي هاي ضعف •

 كنند، كمك دارد امكان يا كنند مي كمك طرف دو از يكي به ولي اند نشده درگيري وارد ز هنو كه هايي آن سوم، نيروهاي وضعيت

 ؟ است چگونه

  
  روش انتخاب

 

 مشخص شود، رفتهگ كار به  درگيري در است قرار را كه اي مبارزه اصلي روش بايد ريزان مي ،برنامه كالن استراتژي سطح در          

 سياسي، طلبي چريكي، مبارزه جنگ سنتي، نظامي جنگ چون هم مبارزاتي هاي تكنيك از يك هر هاي محدوديت و ها شايستگي .كنند

  .شود ارزيابي بايد غيره و
اين  آيا هست؟ ها تدموكرا توان در مبارزه نوع آيا: ها پاسخ دهند پرسش گونه اين بايد به مي رهبردشناسان كار، اين براي          

 آن قوت نقاط به يا گيرد، مي هدف را ديكتاتور ضعف نقاط تكنيك اين آيا دارد؟ را ديده ستم مردم قدرت بسيج امكان مبارزه روش

 خارجي گران حمايت يا هاي سوم گروه به را ها آن يا باشند متكي خود به تا كند مي كمك ها دموكرات به روش اين آيا برد؟ مي حمله

 بيشتر را ها خرابي و ها آسيب روش اين آيا چيست؟ ها ديكتاتوري كشيدن در پايين ي چنين روشي پيشينه كرد؟ خواهد ستهواب

 دل اين از كه حكومتي نوع بر تأثيري چه اين روش پايان بخشيم، ديكتاتوري كه نتوانيم به كنيم فرض اگر كمتر؟ يا كند مي

  .گنجانده نشوند كالن استراتژي در بايد نامناسب يها كنش داشت؟ خواهد خيزد، مي بر درگيري
 .دارد مبارزه ديگر هاي تكنيك به نسبت اي عمده نسبي هاي برتري سياسي، طلبي مبارزه كه آورديم دليل قبل هاي فصل در          

به  مثبتي هاي پاسخ سياسي لبيط مبارزه آيا كه بگيرند تصميم باره اين در خود، مبارزاتي خاص وضعيت در دقت با بايد رهبردشناسان
 .نه يا دهد مي باال هاي پرسش

  
 دموكراسي براي ريزي برنامه

  
 هدف بلكه نيست ديكتاتور كشيدن زير به تنها ديكتاتوري در رويارويي با كالن استراتژي هدف كه داشت خاطر به بايد          

 روش ها، هدف اين به رسيدن براي. جديد ديكتاتورهاي تنبرخاس كردن ناممكن و دموكراتيك است سيستمي جانشين كردن اصلي

 ضعيف بسيار مدني نهادهاي و مردم ديكتاتوري، حكومت تحت .بينجامد جامعه در مؤثر قدرت سيستم توزيع در تغيير به بايد مبارزه

 به ديكتاتورمĤبي توانند مي واهندبخ اگر حاكمان جديد گروه توازن، عدم دادن اين تغيير بدون .است بوده مند قدرت دولت و اند بوده

 .نيست خوب كودتا يا  10»انقالب كاخي«پس . باشند ها قبلي

 نيروي تر عادالنه تقسيم به شد، بررسي پنجم فصل در كه گونه همان ديكتاتوري، عليه جامعه بسيج طريق از سياسي طلبي مبارزه          

كه توان  معناست اين به خشونت بي ي توان مبارزه گسترش .گيرد مي صورت قطري چند به فرايند اين .كند مي كمك جامعه در مؤثر
   و رويارويي براي مردم .آورد پديد نمي فرمانبرداري و وحشت مردم در سادگي به ديگر آميز خشونت سركوب براي ديكتاتوري
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 طلبي مبارزه طريق از مردمي نيروهاي بسيج ه،بعالو . داشت خواهند اختيار پرتوان در هايي روش زورگويي ديكتاتور از جلوگيري

 دانش .شد نخواهد فراموش ها مدت تا قدرت مؤثر كارگيري به بار يك ي تجربه .كرد خواهد تقويت را جامعه مستقل نهادهاي سياسي،

 در تغيير اين .رونداحتمالي ن بار ديكتاتورهاي زير سادگي به ديگر مردم تا شد خواهد سبب آمده دست به مبارزه در كه مهارتي و

  .كرد خواهد پذير ن امكا پيش از بيش را پايا دموكراتيك جامعه يك برپايي نهايت در قدرت، روابط
 

 خارجي كمك

  
 در خارجي فشارهاي همچنين و داخلي گران مقاومت نقش كه است مهم كالن، استراتژي سازي آماده از بخشي عنوان به          

 اين .برخيزد كشور خود داخل از بايد مبارزه اصلي قواي كه كرديم استدالل تحليل اين در .شود يابيارز ديكتاتوري فروپاشاندن

  .بيايد ميدان به كه كند مي تحريك را المللي ياري بين كه است داخلي ي مبارزه
و ايمان ديني باشند و در  ق،اخال ها مطابق اصول بشردوستي، بايد كوشش مي ديكتاتوري عليه جهان عمومي افكار بسيج براي          

 المللي هاي بين ياري. ديكتاتوري عليه المللي بين نهادهاي و ها دولت اقتصادي و سياسي جهت برانگيختن كيفرهاي ديپلماتيك،

 هاي همكاري ممنوعيت روابط، قطع يا ديپلماتيك شناختنِ رسميت به سطحِ كاهشِ نظامي، و اقتصادي تحريم تواند به شكل مي

 .باشد ملل سازمان ي بدنه و المللي بين مختلف هاي سازمان از ديكتاتور دولت اخراج ديكتاتور، كشور در گذاري سرمايه منع و ادياقتص
 .گيرد قرار دموكرات نيروهاي اختيار سرراست در تواند مي  ارتباطي، و اقتصادي هاي كمك مانند المللي، بين هاي كمك اين، بر عالوه

  
 النك استراتژي تنظيم

  
 طرحي بايد كالن استراتژي ريزان خارجي،برنامه هاي كمك نقش كردن مشخص و روش انتخاب وضعيت، ارزيابي از پس          

 نهادهاي سيستم و آزادي كسب فرايند آينده تا حال از بايد گسترده طرح اين .كنند تهيه ند هدايت مبارزه رو بهترين از را كلي

 براي كه چه را آن زير هاي پرسش. هايي كنند پرسش خود از بايد مي ريزان برنامه كالن استراتژي تنظيم در .شود شامل را دموكراتيك

 : كنند مي مطرح )گذشته از تر مشخص اي شيوه به(در نظر گرفت سياسي، طلبي مبارزه كالن استراتژي يك

 درازمدت ي چيست؟ مبارزه شود آن جايگزين كراسيدمو و يابد خاتمه تواند چگونه مي ديكتاتوري كه اين از كلي تصور ترين جامع

 مبارزه براي كافي قدرت و نفس به اعتماد توانند، تا حدودي، مي چگونه ديده ستم مردم شود؟ آغاز وجه بهترين به تواند چگونه مي

 يابد؟ افزايش تجربه و مانز گذشت با بايد چگونه مردم در طلبي مبارزه و پرهيز از همكاري توان بياورند؟ دست ديكتاتوري به عليه

 باشد؟ آيا تواند مي چه مبارزات از ي محدودي مجموعه هدف ديكتاتوري كردن محدود و جامعه بر دموكراتيك كنترل بازيافتن براي

 كدام ها بهره گرفت؟ از آن آزادي برقراري براي مان مانده و بتواندر اَ دستبرد ديكتاتوري از كه دارند وجود مستقلي نهادهاي

   در حتا دموكراسي، نيازهاي برپايي جو به دهي براي پاسخ نهادها كدام يا شوند، غالب ديكتاتور هاي كنترل بر توانند مي جامعه نهادهاي
 شوند؟ ايجاد ها دموكرات دست به دوباره ديكتاتوري، بايد ادامه صورت
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مالي، ( منابعي چه ببينند؟ آموزش توانند مي چگونه گانكنند مشاركت يابد؟ توسعه مقاومت در تواند مي چگونه تشكيالتي قدرت
  كنند؟ بسيج را ها توده روش مؤثرترين به توانند مي نمادهايي چه بود؟ خواهند الزم مبارزه در )غيره و تجهيزات،

 مردم ميان برد؟ از نهايت در تر كرد و عيفضتوان پيوسته  را مي ديكتاتور قدرت منابع هايي گذراندن چه مرحله و كارهايي چه با

 نظم رعايت كنند؟ نيز را پرهيز خشونت الزم انضباط حال عين در و كنند پافشاري بر مبارزه زمان هم توانند مي چگونه كننده مقاومت

 به توانند چگونه مي دموكرات گران مقاومت است، نزديك پيروزي وقتي شود؟ حفظ درگيري حين در تواند مي چگونه اجتماعي

 آسان كنند؟ است ممكن كه جا آن تا را گذار تا دهند ادامه ديكتاتوري-پسا جامعه سازماني ايه پايه ساختن

 هر براي بتوان آن اساس بر كه باشد، داشته وجود تواند نمي يا ندارد، وجود اي يگانه كاري ي برنامه كه داشت ياد به بايد          

 برپايي و ديكتاتوري يك كشيدن پايين به براي اي مبارزه هر .كرد احيطر كالني استراتژي ديكتاتوري عليه بخشي آزادي جنبش

 ديكتاتوري هر بود، نخواهندهم  شبيه يكسره موقعيتي دو هيچ .بود خواهد متفاوت ديگر مبارزات با حدي تا دموكراتيك سيستمي

 سياسي طلبي مبارزه براي كالن استراتژي زانري برنامه .يكسان نيست يكديگر با مردم هم طلبي آزادي ظرفيت .دارد را خود هاي ويژگي

 .نياز دارند نيز مبارزه روش از كه مبارزه ويژه شرايط از تنها نه عميق دركي به

 مشاركت به كه مردمي بسياري از .دارد وجود آن كردن علني براي روشني داليل ،شد طراحي دقت با كالن استراتژي وقتي          

خواهند  مشاركت به اقدام بيشتر توان و اشتياق با خاص، دستورات همانند درست كلي را درك كنند، مفهوم اگر نياز هست، آنان
 كلي طرح .داشت خواهد مناسب اقدام و مشاركت براي آنان اشتياق و روحيه در مثبت بسيار تأثيري آگاهي بالقوه اين .كرد

 از كاستن سمت به وي هدايت سبب بالقوه آن خصوصيات ندانست و شد خواهد آشكار ديكتاتوربر هرحال،  به كالن استراتژي

 وي خود سمت به سياسي صورت به چه بسا ها رحمي بي اين كه فهميد خواهد وي كه چرا .شد خواهد سركوب در ها رحمي بي

 .شود كتاتوردي اردوگاه در خدمت ترك و اختالف بروز سبب چه بسا تواند مي  كالن استراتژي ويژه مشخصات از آگاهي .بازگردند

 براي شد، ريزي طرح دموكراتيك سيستمي برپايي و ديكتاتوري كشيدن پايين براي استراتژيك ي برنامه يك كه هنگامي          

 استراتژي از را خود راه تواند مبارزه مي نادر بسيار شرايطي در تنها .كنند پافشاري آن اجراي بر كه است مهم دموكراسي طرفداران

 كه هنگامي يا بوده، اشتباه كالن استراتژي كه باشد داشته وجود فراوان شواهد كه هنگامي تنها ريزان برنامه .كند جدا يابتداي كالن

انجام  وقتي بايد عمل اين نيز  آنگاه حتا .ضروري باشد كالن استراتژي تغيير است ممكن باشند، كرده تغيير در اساس مبارزه شرايط
  .اي پرورده باشد تازه كالن ستراتژياي ا دوباره ارزيابي شود كه

  
 مبارزه استراتژي ريزي برنامه

  
باشد،  اميدبخش و هوشمندانه ، يافته توسعه هم دموكراسي هرچقدر برپايي و ديكتاتوري به دادن پايان براي كالن استراتژي          

 اين .يابند پرورش تضعيف ديكتاتور هدف با طلبي همبارز رشته يك رهبري براي بايد خاص هاي استراتژي .گيرد خود شكل نمي به خود

 هاي روش و ها تاكتيك .كنند مي همسو يكديگر با است، ديكتاتور به زدن ضربه شان هدف كه اي را تاكتيكي هاي كنش ها، استراتژي

استراتژي  سطح در تنها جا ينا در بحث .مؤثر باشند استراتژي هر هاي هدف به يابي دست در بتوانند تا شوند انتخاب دقت با بايد خاص
  .متمركز است
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اند،  كرده ريزي برنامه را كالن استراتژي كه ها آن كنند، مانند ريزي مي برنامه را بزرگ مبارزات زنجيره كه رهبردشناساني          
   ساختارها، بايد نظامي فرماندهان كه گونه همان درست. مبارزاتي داشته باشند تكنيك عمل هاي شيوه و طبيعت از كاملي درك بايد مي

 درك نظامي استراتژي طراحي براي را مشابه موارد و جغرافيايي تأثيرات افزار، جنگ تدارك لشكركشي، فنِ ها، تاكتيك

 كه هرچند .باشند داشته كاملي درك خشونت بي مبارزه استراتژيك اصول و طبيعت از بايد نيز سياسي طلبي مبارزه ريزان كنند،برنامه

توان به  نمي شده، مطرح هاي پرسش به پاسخ و كتاب، اين هاي توصيه به دقت خشونت، بي مبارزه كافي درباره دانش وجود با حتا
  .داردنياز  يافته پرورش ابتكار قوه به مبارزاتي هاي استراتژي تنظيم .دست يافت ها استراتژي
 رهبردشناسانِ بخش، آزادي مبارزه تر درازمدت پرورش براي و خاص تمبارزا رشته يك براي استراتژي ريزي برنامه در           

 : جمله از .كنند مشكالت فكر ها و درباره بسياري پرسش بايد سياسي طلبي مبارزه

 كالن استراتژي پيشبرد در ها آن سهم و مبارزات رشته يك از ويژه هاي هدف تعيين •

 هر درون. بيشترين كمك را برسانند استراتژي پيشبرد به توانند يم كه اي سياسي هاي سالح يا ويژه، هاي روش به توجه •

تاكتيكي را برگزينيم و  و تر كوچك هاي نقشه كه چه دهيم تشخيص است مبارزات، الزم رشته يك براي كلي ي نقشه
 كه فراموش نكنيم. ديكتاتور را محدود نماييم قدرت منابع وارد كنيم و چگونه به كار بنديم تا بتوانيم به ديكتاتور فشار

 .است كوچك هاي گام پيمودن و دقيق انتخاب نتيجه بزرگ يها هدف به رسيدن

 مشكالت اگر چگونه؟ آري، اگر و .باشند يا نه مرتبط سياسي ي مبارزه با بايد اقتصادي مسائل آيا بايد روشن شود كه •

 وگرنه،. ديكتاتوري به فكر چاره بود پايان از پس اقتصادي هاي بايد براي نارضايتي مهم است،  مبارزه در اقتصادي مردم

 ظهور توانند آورند و مي سر بر مي ها ميلي بي و ها نارضايتي نباشند، آماده دموكراسي به گذار دوره در سريع هايي حل راه اگر

 .آسان كند دهند، مي را مشكالت پايان وعده كه ديكتاتوري را، نيروهاي دوباره

 كه كدام و اين .پيشاپيش معلوم شود بايد  دارد مي مبارزه شروع براي را كاركرد كه بهترين يارتباط سيستم و رهبري نوع •

وجود خواهند  مردم و گران مداوم مقاومت راهنمايي براي مبارزه، دوران در ارتباط برقراري و گيري تصميم هاي روش
 داشت؟

 واقعي كامال بايد هميشه ها گزارش و ادعاها .المللي ينب هاي رسانه و ديكتاتور، نيروهاي مردم، به مقاومت اخبار رساندن •

 .دهد مي كاهش را گران مقاومت اعتبار اساس، بي ادعاهاي و نمايي بزرگ .باشند

 در مردم نيازهاي به گويي پاسخ براي سياسي و اقتصادي، آموزشي، اجتماعي، سودمند و بسندهخود كارهاي براي هايي برنامه •

 .شوند هدايت ندارند شركت گرانه مقاومت كارهاي در مستقيما كه افرادي توسط توانند مي حتا ها طرح اين .مبارزه طول

 كمك. بخش ضروري است آزادي ي مبارزه كل يا ويژه كارهاي رشته يك از حمايت براي خارجي كمك نوع تعيين •

 خاصي خارجي نيروي به داخلي ارزهمب كه اين بدون كار گرفته شود شود و به بسيج وجه بهترين به تواند مي چگونه خارجي

غيردولتي  هاي سازمان مثال تراند، شايسته و تر مناسب كمك براي خارجي هاي گروه كدام كه كردتوجه  بايد شود؟ وابسته
 و ملل متحد سازمان يا و ها، دولت ،)غيره و كارگري هاي اتحاديه سياسي، يا ديني هاي گروه اجتماعي، هاي جنبش(

 .آن مختلف هاي بخش

   ضروريات رعايت و نظم حفظ براي ديكتاتوري، كنترل عليه اي توده مقاومت طول در بايد ريزان مقاومت برنامه همچنين،          
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 شود مي دموكراتيك مستقل ساختار از جديدي نوع ايجاد سبب تنها نه موضوع اين .دهند انجام كارهايي نيز خود نيروهاي توسط جامعه

 و نظمي بي با به بهانه مبارزه رحمانه را بي سركوب ادعاي ديكتاتوري براي هرگونه بلكه كند مي كمك اصلي هدف به قطري اين از و
  .كند اعتبار مي قانوني بي بي
 

 پرهيز از همكاري انديشه گسترش

  
 « داستان در كه گونه همان .كنند كدر كامال را همكاري پرهيز از ي انديشه مردم بايد ديكتاتوري، عليه مبارزه كامياب براي          

به  ها سركوب وجود با زيردستان از كافي تعداد اگر :است ساده اصلي ي ايده شد، گفته) كنيد نگاه سوم فصل به(»  ها ميمون ارباب
  .پاشيد خواهد فرو نهايت در شده، ضعيف گر ستم سيستم زنند، باز سر ديكتاتور با همكاري ي ادامه از كافي مدت
نيروهاي  حال اين با .اند بوده آشنا مفهوم اين خود با هم اين از پيش چه بسا كنند مي زندگي ديكتاتوري تحت كه مردمي          

 مشابه، داستاني يا »ها ارباب ميمون«داستان . كنند فراگير را پرهيز از همكاري انديشه فكر، روي از و بايد آگاهانه دموكراتيك

 شد، درك پرهيز از همكاري كلي مفهوم كه بار يك .ست آساني فهميدني به داستاني چنين. شود منتشر طرح و جامعه در تواند مي

 هاي موقعيت در توانند مي همچنين ها آن .دريابند ديكتاتور با پرهيز از همكاري براي آتي هاي فراخوان با آن را ارتباط توانند مي مردم

گسترش  براي ديكتاتوري تالش هرچند در حكومت .كنند ابداع را از همكاري پرهيز هاي روش از مختلف گونه هزاران جديد،
 .ست اند كه اين كار شدني نشان داده بارها ها خطرهاي بسيار دارد اما، دموكرات و ها دشواري مقاومت هاي آموزش و اخبار ها، انديشه

 در و ها كتاب ها، جزوه غيرقانوني، هاي روزنامه انتشار با كنندگان توانستند مقاومت كمونيست شورويِ و نازي آلمانِ حكومت در حتا

   .كنند برقرار با توده مردم نيز ارتباط كه افراد بين تنها نه تصويري، و صوتي اخير نوارهاي هاي سال
 نشان مردم به ماهاراهن اين .منتشر كرد و را تهيه مقاومت كلي راهنماهاي توان مي آماده، پيش از استراتژيك برنامه كمك با          

 با مردم ارتباط اگر حتا از آن پس،. با ديكتاتور همكاري نكنند و كنند مقاومت ها و شرايطي و چگونه بايد زمينه چه در دهد مي

 دانند چگونه باز هم مي باشند، نداشته را شان دريافت امكان مردم يا نشود داده ويژه دستورات و شود، قطع دموكرات نيروهاي رهبري

 دستورات« اعتباري سنجش بي براي توانند محكي باشند مي همچنين راهنماها اين .دهند نشان هاي مختلف واكنش زمينه در ايدب

  .خواند فرا مي كننده  بدنام سياسي كه مردم را به انجام كارهاي پليسِ دروغين از سوي» مقاومت
 

 متقابل اقدام و سركوب

  
 كنندگان مقاومت برابر در ديكتاتور را خشونت آستانه بخصوص و ها سركوب و ها كنشوا بايد استراتژيك طراحان          

 تسليم هاي روزافزون بدون دوري جستن از سركوبي يا متقابل كنش ايستادگي، همچنين الزم است چگونگي. ارزيابي كنند دموكرات

ميزان  از ها آن تا شود ها به درستي هشدار داده سركوبگران درباره  مقاومت و مردم به بايد تاكتيكي، نظر از .شدن را بررسي كرد
 بايد مصدومين به خدمات ارائه براي پزشكي امكانات باشد، داشته وجود شديد سركوبي احتمال اگر .باشند آگاه خود مشاركت خطر

 .باشد آماده

   به رسيدن براي يي را به كار برند كه نه تنهاها روش و ها تاكتيك تا كوشند مي پيشاپيش رهبردشناسان سركوب، بيني با پيش          
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 در مردم رفتن رژه و تظاهرات براي مثال،. برسانند حداقل به را رحمانه بي هاي سركوب وقوع احتمال آزادي مؤثرند بلكه، يا ها، هدف

هاشان و اعتصاب و  ردم با ماندن در خانهگاه م. اندازد مي خطر به را نفرهزاران  جان ولي باشد مهيج شايد ديكتاتوري، عليه ها ناخياب
  .ها فشار بيشتري بر ديكتاتوري وارد كند د با هزينه كمتر براي دموكراتنتوان پرهيز از همكاري از سوي كارمندان، مي

  يازن مورد استراتژيك هدفي براي دارد، پي در زيادي خطر كه آميز، تحريك ي گرايانه مقاومت اقدام كه شد پيشنهاد اگر      
 خشونت بي و انضباط با توانند مي گران مقاومت و مردم آيا .كرد فكر پيشنهاد اين هاي فايده و ها هزينه درباره دقت با بايد آنگاه است،

گران چگونه  بايد فكر كنند كه مقاومت ريزان كنند؟ برنامه مقاومت آميز خشونت هاي محرك برابر در توانند مي آيا رفتار كنند؟
يي ها اطالعيه تعهدات، كارهايي مانند آيا .شان را حفظ كنند و به مقاومت ادامه دهند خشونت بي ها، انضباط رحمي در برابر بيتوانند  مي
 مفيد و ممكن طلب خشونت هاي گروه و افراد تحريم و تظاهرات نظم كنندگان برقرار انضباطي، هاي جزوه ها، راهنماي روش يبرا

  .باشند هوشيار است تظاهرات كشاندن خشونت به شان ماموريت كه كننده تحريك كارگزاران ضورح هميشه به بايد رهبران است؟
 

  استراتژيك برنامه به وفاداري
 

 كالن استراتژي از ديكتاتور فرعي هاي حركت با نبايد دموكراتيك نيروهاي اجرا شد، درست استراتژيك برنامه كه بار يك          

 احساسات نبايد اجازه داد تا همچنين. هدر شود  اهميت شوند و توان و زمان براي مسائل كم منحرف نآ با مرتبط هاي استراتژي و

چه  .كند منحرف وابسته هاي استراتژي يا كالن استراتژي از را دموكرات گرانِ مقاومت هاي ديكتاتور، رحمي بي به واكنش در اي لحظه
 و كنند ترك را خود اي روش پايه تا كنند تحريك و خشمگين را دموكرات وهاينير تا باشند شده با دقت انتخاب ها رحمي بي بسا

  .دهند شكست را آنان توانند مي خوبي به ديكتاتورها كه اي حوزه يعني بزنند، آميز خشونت دست به كارهاي
 گمان بي .است مرحله هب مرحله پيشروي ، خواهان آزادي وظيفه درست و كارآمد باشد، اصلي تحليل هر زماني كه تا          

 تغييرات اين .دارند آمادگي ها فرصت از گيري براي بهره هميشه خوب رهبران شوند و مي تغييراتي ها دستخوش هدف و ها تاكتيك

 و شده انتخاب كالنِ استراتژي دقيق اجراي .شوند وابسته به آن اشتباه هاي استراتژي هدف يا كالن هدف استراتژي با نبايد
 .موفقيت دارد به رسيدن در بزرگي سهم وابسته به آن هاي استراتژي
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 هشتم فصل

  
  سياسي طلبي مبارزه كاربرد

 

سازي  و اعتماد باشد خطر كم ها براي مردم قدم اولين كه است مهم كنند، مي ترس و احساس ضعف مردم كه هايي موقعيت در          
 فراهم مردم براي فرصتي و بگذارد نمايش به را عمومي مخالفتي تواند مي – غيرعادي ي شيوه به باسل پوشيدن مثل - كارها اين .كند

 سطحي و كوچك نسبتا و سياسي غير موضوعي ديگر موارد در .كنند شركت جويانه مخالفت كارهاي در دار معني شكلي به تا كند

 كنند انتخاب را موضوعي بايد رهبردشناسان. گيرد قرار گروهي هايكار توجه مركز در تواند مي) مطمئن آب منبع يك تامين مانند(

حل يك  بر عالوه كوچك مبارزات رشته اين در موفقيت .همه آن را بپذيرند در نتيجه باشد و شده شناخته همه براي آن ارزش كه
 .شود ها يادآور مي توانايي مردم را به آن  مشكل كوچك،

 باشد، ديكتاتوري كامل و آني سرنگوني نبايد درازمدت، كشمكش يك در مبارزات ي ي زنجيرهها استراتژي بيشتر هدف          

 همه مشاركت نيازمند هم مبارزات تمام همچنين .باشند تر كوچك هاي به دست آوردن هدف پي در بايد ها استراتژي اين بلكه،

  .نيست هاي جامعه بخش
 مراحل هاي تفاوت به بايد به دقت رهبردشناسان كالن، استراتژي پيشبرد ايبر خاص عمليات يك درباره تفكر هنگام          

 .بينديشند درازمدت مبارزه يك پاياني و مياني، ابتدايي،

  
گزينشي مقاومت 

  
 بايد ي،گزينش مبارزات چنين. باشند مفيد بسيار توانند مي خاص هاي هدف با ي مبارزات مستقل زنجيره مبارزه، اوليه مراحل در          

  .شوند اجرا زمان هم است ممكن ها آن از مورد سه يا دو گهگاه .شوند اجرا ديگري از پس يكي
گر ستمگري  هايي كه بيان شكايت يا خاص و محدود موضوعات شناسايي گزينشي مقاومت براي استراتژيك ريزي برنامه در          
 كه با آن مبارزات از اي رشته هدايت باشند براي  مناسبي هاي هدف انندتو مي چنين مواردي. ديكتاتوري باشد ضروري است فراگير

 .يافت دست كلي استراتژي يك در ميانه استراتژيك هاي هدف به توان مي

باال  براي هاست كه پيروزي از اي آمد آن زنجيره پي .يافتني باشند دست دموكرات نيروهاي با ظرفيت توان بايد ميانه هاي هدف اين
  .درازمدت را در پي دارد در مبارزه قدرت و روزافزون روابط همچنين تغيير مؤثر كارساز است و مردم حيهبردن رو
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ها  هدف اين استراتژي .تمركز كنند سياسي يا اقتصادي اجتماعي، خاص مسائل بر درآغاز بايد گزينشي مقاومت هاي استراتژي 
توسط  اكنون كه هايي گيري بخش يا بازپس ديكتاتور باشد، از كنترل يسياس سيستم و جامعه از بخشي كردن خارج ممكن است

 ي شده، در صورت امكان زنجيره گفته قبال كه گونه همان .اي خاص محدوده بر ديكتاتور نفي سلطه يا شوند، مي اداره ديكتاتور
توانند بنا به ميزان توانايي  ها مي موكراتد وسيله اين به .كنند حمله ديكتاتور ضعف نقطه به بايد گزينشي مقاومت يك در مبارزات

  .كنند وارد را ضربه تريناكار خود،
 اين محدود اين استراتژي چيست؟ هاي هدف اما .است همبارز زنجيره اتژي اولينرريزي است برنامه رهبردشناسان نياز فوري          

استراتژي براي  كليِ خطوط حداقل، كه است هوشمندانهدر صورت امكان،  كالن كمك كند؟ استراتژي به تواند مي چگونه مبارزه
 آن كلي خطوط محدوده در و كنند كمك كالن استراتژي پيشبرد به بايد ها استراتژي اين ي همه. شود تنظيم نيز سوم و دوم عمليات

 .نمايند عمل

  
 نمادين مبارزه

  
 با بايد كارها اين. ي كنش سياسي محدود باشد يد گسترهديكتاتوري، شا كردن ضعيف براي زنجيره مبارزه يك در آغاز          

 سياسي طلبيِ مبارزه وپرهيزي  با همكاري  مبارزه پيگيري براي آنان كردن آماده و مردم هواي و حال بر تأثيرگذاري و سنجش هدف

خواهند همكاري  كساني كه مي اگر .باشد تمد كوتاه يا محدود يا رفتار نمادينِ اعتراض تواند نوعي اقدام مي نخستين. شوند طراحي
شمار  اگر اما،. دارد نمادين اهميتي كه باشد محلي در گل براي مثال، گذاشتن تواند، مي  اقدام نخستين آنگاه كنند كم تعداد باشند،

دقيقه  ندچ يا حركتي، هيچ بي كامل كنند توقف دقيقه توانند پنج آنگاه مي است، زياد بسيار همكاري هستند خواهان كه كساني
هاي  توانند كالس مي دارد، نمادين اهميت كه محلي در داري زنده شب غذا كنند، يا اعتصاب توانند مي افرادي گاه، .سكوت كنند

  .مهم تحصن كنند مكاني در يا كنند،  درس را تحريم
 نمادين كارهاي. شوند رو روبه نخش سركوبي با شايد دارند تري تهاجمي جنبه كه كارها اين ديكتاتوري، حكومت يك در          

 مبارزات شروع براي و خطرناك باشد است ممكن سياسي پليس مراكز اشغال يا ديكتاتور قصر روي روبه محوطه اشغال مانند خاص،

  .شوند نمي توصيه
 يا 1988 در برمه خياباني راتتظاه مانند انگيزد، برمي وسيعي المللي بين و ملي توجه گاهي نمادين هايِ اعتراضيِ نخستين كنش          

 ست كه گر آن بيان مورد دو اين در تظاهرات باالي تلفات. 1989 در پكن تيانانمن ميدان در دانشجويان غذاي اعتصاب و تجمع

 كارها ونهگ اين كه است بعيد رواني، و آثار فراوان اخالقي وجود با .مبارزه بسيار هشيار باشند براي ريزي برنامه در بايد رهبردشناسان

 .كنند نمي ايجاد ديكتاتوري در قدرت تغييري و مانند مي باقي نمادين ها چون اين كنش ديكتاتوري را نابود كنند، تنهايي به

 و مردم براي رسيدن به اين هدف همه .توان منابع قدرت ديكتاتوري را سريع و كامل قطع كرد نمي در آغاز مبارزه معموال          
مبارزه  به را وسيع ديكتاتوري همكاري پرهيز از ناگهان با و كنند نفي يكسره حكومت را بايد بودند، مطيع ديروز ات كه نهادهايي
 طلبي مبارزه و پرهيزي معموال انتظار همكاري پس، .است دشوار بسيار آن به يابي دست و اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد .فراخوانند

  .مبارزه با ديكتاتوري نيست براي ينانهب واقع اي استراتژي سريع، سياسيِ
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 وليتؤمس توزيع

  
 دانشجويان براي مثال، .است جامعه از بخش چند يا يك دوش بر زمان هر در مبارزه بار گزينشي، مبارزات ي زنجيره در          

 كنند، تمركز مذهبي موضوعي اديآز شان روي پيروان و مذهبي چه بسا رهبران اعتصاب كنند، موضوعات تحصيلي براي توانند مي

 پايين بياورند، را نقل و حمل سيستم بازدهي ايمني وفادارباشند و هاي نامه آيين به اندازه از توانند بيش آهن مي راه كارگران

  ا پليسي كنند، چاپ سفيد شده را حذف شان كه مقاالت روزنامه از هايي بخش سانسور با مبارزه براي توانند مي ها نويس روزنامه
 و موضوع بر اساس ي مبارزات بندي زنجيره گروه .كند تعقيب اشتباه تحت هاي دموكرات دستگيري و پيدا كردن در پيوسته تواند مي

 از دفاع براي ويژه  به گزينشي مقاومت .دهد مي استراحت فرصت ديگر جامعه هاي بخش به مبارزه، ضمن تداوم جمعيتي، هاي گروه

 قدرت مراكز اين .است مهم كنترل ديكتاتوري از خارج سياسي و اقتصادي اجتماعي، مستقل نهادهاي و ها گروه استقالل و موجوديت

 مقاومت ديكتاتوري كنترل برابر در توانند به ديكتاتوري فشار بياورند يا ها مي ازرهگذر آن مردم نهند كه بنا مي را اي پايه نهادهاي

 .بود ديكتاتوري خواهند هاي هدف ناز اولي نهادها اين مبارزه، در .كنند

  
 ديكتاتور قدرت گيري هدف

  
بايد  رهبردشناسان يابد، گسترش مي تر و پيشرفته بلندپروازانه مراحل به آغازين هاي استراتژي از درازمدت مبارزه كه  همچنان          

 مردم پرهيزي كار گيري همكاري به بايد ررسيب اين هدف .كرد محدودتر را ديكتاتور قدرت منابع توان مي چگونه بررسي كنند كه

 .باشد دموكرات نيروهاي نفع به استراتژيك، سودمندترِ وضعيت به براي رسيدن

 تري را بلندپروازانه پرهيزي همكاري و طلبي مبارزه بايد شناسان راهبرد دموكرات، گرِ مقاومت نيروهاي قدرتمندتر شدن با          

  .ديكتاتوري است درپايان فروپاشاندن سياسيِ روزافزون و فلجِ امه جدا كردن منابع قدرت ديكتاتوري، وهدف اين برن. كنند طراحي
ريزي  در خدمت ديكتاتوري هستند، با دقت برنامه كه هايي گروه و مردم حمايت بايد براي كاهشِ دموكراتيك نيروهاي          

هاي  سياست بارِ مصيبت اقتصاديِ آمدهايِ نشان دادن پي با شد؟ خواهد ، كمتررژيم گري وحشي آشكار شدن با مردم آيا حمايت .كنند
يا ) گران نظاره(طرفانه  هاي بي ديكتاتور بايد به كنش نابوديِ ديكتاتوري شدني است؟ پشتيباني از باور اين كه با يا چطور؟ ديكتاتور

  .شود نيروهاي دموكرات بدل از فعال پشتيباني به حتا
 احزاب سياسي، داخلي، هاي دار و دسته جمله از ديكتاتور پشتيبانان پرهيزي، همكاري و سياسي، طلبيِ و مبارزه ريزي برنامه در          

  .ويژه باشند توجه مورد بايد ارتش به ويژه و اداري مورانأم پليس،
آيا  كه شود مشخص و ارزيابي شود دقت با بايد ديكتاتور به افسران، چه و سربازان چه نظامي، نيروهاي ميزان وفاداري           

 .باشند ناراضي و آمده سربازي به زور به عادي سربازان از چه بسا بسياري. نه يا ها اثر گذارند توانند بر آن مي نيروهاي دموكراتيك
 را افسران و سربازان يچه عوامل .باشند مخالف حكومت سياسي يا خانوادگي شخصي، داليل به افسران و سربازان از هم بسياري شايد

  كند؟  دموكراتيك خلع سالح مي كارهاي در برابر
   ديكتاتور كارگزاران و نظامي نيروهاي با ارتباط ايجاد براي خاصي استراتژي بايد خواهانه آزادي مبارزه نخستين مراحل در          
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 سرانجام خواهانه آزادي مبارزه كه را آگاه كنند نظامي نيروهاي خود كارهاي و نمادها كلمات، با بايد دموكرات نيروهاي .يابد توسعه

و  است ديكتاتور كاهش قدرت تنها براي مبارزه، اين كه بدانند بايد نظامي نيروهاي .يافت خواهد دست پايدار و پيروزي نهايي به
 و آن وفاداري پي در كتاتور است تادي نظامي نيروهاي ي تضعيف روحيه ها تالش اين هدف نهايي .شود نمي تهديد ها آن زندگي

 كارمندان غير و پليس بايد در مورد مشابهي هاي استراتژي .دهند تغيير دموكراتيك جنبش نفع به را ها از ديكتاتور آن فرمانبرداري

   .اجرا شود نظامي
براي شكست  آنان ي تشويقديكتاتوري به معن نيروهاي بين در نافرماني و سپس، همراهي، جلب براي تالش هرچند،          

 بحث قبال كه گونه همان(تواند دموكراسي كارآمدي را پياده كند چون  اين رخداد نمي. نيست نظامي هاي روش با ديكتاتوري

اي حساب شده، افسران نظامي  بايد با برنامه پس،. كند نمي اصالح را حكمرانان و مردم بين قدرت نابرابري روابط  كودتا )ايم كرده
  .پسنديدهنه  و است الزمنه  ديكتاتوري، عليه داخلي جنگ و را آگاه كرد كه كودتا و همس

 نيروهاي در پرهيزي ميلي همكاري  بي دموكراتيك داشته باشند، مثال، گسترش مبارزه در حياتي نقشي توانند مي همراه افسران          

 توانند مي نظامي كاركنان همچنين. خودداري از سركوب و دستورات از سرپيچي بي سر و صدا و آنان به ناكارآمدي تشويق نظامي،

 و پزشكي تداركات غذا، امن، اطالعات، هاي راه همچون نشان دادن خشونت بسيار برسانند، بي هاي ياري دموكراتيك،  هاي جنبش به
 .ها مانند آن

درنگ  افزارهايش را بي جنگ واحدها و نظامي انضباط تواند مي چون ديكتاتورهاست قدرت منابعِ مهمترين از يكي ارتش          
 و اداري، ن مامورا پليس، اگر كه باشند آگاه طلب مبارزه بايد رهبردشناسانِ. نافرمان به كار گيرد مجازات كردن مردمِ و براي حمله

 حتا ناممكن يا دشوار بسيار اتوريدادن ديكت شكست پيروي كنند، وي از دستورات و ديكتاتور باشند پشتيبان كامال نيروهاي نظامي

اولويت  است، در نيروهاي ديكتاتور فروپاشاندن وفاداري شان هدف كه هايي را استراتژي بايد رهبردشناسانِ دموكرات .بود خواهد
  .بگذارند
 ها بسيار آن بسا برايچه  پليس و نظامي نيروهاي نافرماني و ميلي بي كه باشند داشته ياد به بايد دموكراتيك نيروهاي           

 دليل، به همين .باشند اعدام منتظر شورش، ازاي در و مجازات سنگين منتظر بايد نافرماني ازاي هرگونه در ها آن. باشد خطرناك

توان  است، مي ممكن ارتباط مادامي كه بلكه، .درنگ شورش كنند بخواهند كه بي افسران و سربازان از نبايد دموكرات نيروهاي
 »نافرماني پنهان«تر  ي گوناگون و امنها روش

 به مربوط دستورات توانند مي نظامي نيروهاي و پليس براي مثال،. كار گرفت را به11

 ها اخراج و ها دستگيري ها، سركوب از را گران مقاومت مخفيگاه افراد تحت تعقيب را پيدا نكنند، دهند، انجام كفايتي بي با سركوب را

 دستورات ي انتقال زنجيره در توانند مي هم ناراضي افسران .كنند اشتباه مافوق به افسران مهم اطالعات گزارش در و كنند آگاه

توانند  مي هم غيرنظامي كارمندان همچنين،. بگيرند هدف را كنندگان تظاهرات سر از باالتر توانند ميسربازان . سركوب كوتاهي كنند
  .در خانه بمانند» بهبود«شوند و تا زمان » مريض«بازده باشند،  كمكنند،   گم را دستور هاي برگه و ها پرونده

 

  استراتژي در تغيير
 

 .روند چگونه پيش مي وابسته هاي استراتژي و كالن استراتژي كه كنند ارزيابي سياسي بايد پيوسته طلبيِ مبارزه رهبردشناسانِ           
  تغييراتي در استراتژي  در چنين شرايطي بايد سنجيد كه چه . نكند پيدا ادامه ترف مي انتظار كه گونه آن براي مثال، چه بسا مبارزه
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 و را شناخت مشكل بايد وضعيت، اين در دست گرفت؟ توان قدرت جنبش را بيشتر كرد و ابتكار عمل را به چگونه مي .الزم است
 و كار گرفت به ديگري قدرت منابعِ ،داده شود از مردم ريديگ گروه به مبارزه وليتؤچه بسا مس ارزيابي كرد، دوباره استراتژي را

   .شود بسته كار به درنگ بايد بي جديد طرح آنگاه،. ها را توسعه داد كنش از جديدي دوره
ضعيف  بود شده بيني پيش چه آن از زودتر ديكتاتوري و يابد، ادامه رفت مي انتظار چه آن از بهتر بسيار مبارزه اگر به عكس،           

 فصل در را پاسخ گيرند؟ كار به ديكتاتوري براي فلج كردن بيني نشده را پيش آوردهاي دست بايد چگونه دموكراتيك نيروهاي شود،

 .كنيم مي بررسي بعد
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 نهم فصل

  
 ديكتاتوري فروپاشاندن

  
گران را نيرو  تواند مقاومت اند، مي وبه پيروزي رسيده شده كه به درستي هدايت سياسي هايِ طلبي مبارزه ي برآيند زنجيره           

چنين مبارزاتي  .ها كنترل كارآمدي داشته باشد نتواند برآن بينجامد كه ديكتاتور جامعه هايي از بخش گسترش و به برپايي و دهد
 كه شرايط هنگامي. دهند مي ارائه سياسي طلبي هاقدام براي مبارز چگونگي پرهيزي و همكاري از ارزشمند اي تجربه همچنين

   .بود خواهد بزرگي گسترده آماده شود، اين تجربه، كمك مقياس در فراگير طلبيِ مبارزه و پرهيزي همكاري
ن بدو .مردم است تسليم و همكاري، فرمانبرداري، دوامِ قدرت ديكتاتورها، بسته به ديديم، سوم فصل در كه گونه همان           
 براي اقدام مهمترين پشتيباني، گيري بازپس بنابراين .رود مي بين از نهايت در و شده ضعيف ديكتاتور سياسي، قدرت منابع به دسترسي

  .باشد قدرت سودمند منابع بر سياسي طلبي مبارزه تأثيرگذاري شيوه بررسي شايد .است ديكتاتوري فروپاشاندن
ديكتاتوري  رژيم سياسي و اخالقي كاهش مشروعيت براي هاي در دسترس روش طلبي از مبارزه هاي نمادينِ انكار و كنش           

 موجوديت تهديد براي .تري را به دنبال دارد بيشتر و مطمئن همراهيِ و فرمانبرداري باشد، بيشتر نظام مشروعيت هرچه .است

 قدرت ديگرمنابع قطع براي و نافرماني همكاري از پرهيز .وددرعمل نشان داده ش بايد )اخالقي پذيرش عدم(مشروعيت  رد ديكتاتور،

  . ست ضروري رژيم
 با كنند، مي اطاعت فرمانروايان از كه هايي گروه و افراد اهميت و تعداد يعني .است انساني منابع مهم، قدرت منبع دومين           

براي  .شود مشكالت جدي مي دچار رژيم از همكاري بپرهيزند، اگر كسان زيادي .رسانند مي ياري آنان به يا كنند همكاري مي آنان
 .بيند رژيم آسيب شديدي مي اداري دستگاه بمانند، خانه در حتا يا بازده كمتر كار كنند با كارمندان اگر مثال،

و  ها مهارت كننده فراهم اين از پيش كه باشد هايي آن ي برگيرنده زنند در سرباز مي از همكاري كه هايي گروه و افراد اگر همچنين،
 و گزينش آگاهانه گيري براي تصميم توان وي چه بسا .شود كم مي بسياراش  توان ديكتاتوردر پياده كردن اراده اند، دانش فني بوده

 .كارآمد نيز كم شود هاي سياست

 يا واژگون كنند، كم مي القا مردم به را حاكمان با همكاري و معموال فرمانبرداري كه ايدئولوژيكي، و رواني اگر نفوذ           

   .داشت خواهند پرهيزي همكاري و نافرماني به بيشتري گرايش مردم گردد،
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 منابعِ ها، اقتصادي، دارايي سيستم مادي، منابع كنترل با .گذارد مي تأثير وي قدرت بر نيز مادي منابع به ديكتاتور دسترسي           

   .دهد قدرت را از دست مي از ديگري مهم منابع رژيم، ديكتاتور بالقوه يا كنوني رقباي به دست ارتباطي يلوسا و نقل، و حمل طبيعي،
 كه گونه همان .كند ناتوان مي را رژيم و نقل حمل ارتباطات، و اقتصادي، هاي بخش در خودمختاري افزايش و ها تحريم ها، اعتصاب

 پرهيز همكاري و سركش، نافرمان هاي مجازات بخش يا ترساندن در شان ها، تواناييقدرت ديكتاتور اساسي گفتيم، خاستگاه تر پيش

 آمدهاي تا پي باشند آماده جنگي شرايط همچون اگر مردم اول، .كرد را ضعيف خاستگاه قدرت اين توان به دو روش مي. است جامعه

پي  ديكتاتور، فرمانبرداري را در گري سركوب يعني(ابد ي كاهش مي بسيار ها مجازات تأثيرگذاري بپذيرند، را طلبي مبارزه خطرناك
 يا شتم و ضرب دستگيري، از گروهي يا فردي صورت به چه بسا دلسرد شوند، پليس نيروهاي نظامي و اگر دوم، ).نخواهد داشت

 و پليس به سركوب، ايبر ديكتاتور نتواند اگر .كنند خودداري دستورات اجراي از آشكارا يا سر باز زنند گران مقاومت به شليك
  .شد خواهد نظامي تكيه كند، به شدت تهديد نيروهاي
رژيم هدف  قدرت هاي طلبي و پرهيز از همكاري، خاستگاه بايد با مبارزه مسلح،  ديكتاتوري برابر براي پيروزي كوتاه سخن،           

 ريزي دليل برنامه همين به .پاشد فرومي نهايت در و ودش ناتوان مي ديكتاتوري قدرت، منابع ي بازيافت پيوسته بدون .گرفته شود

  .هدف گيرد را ديكتاتور خاستگاه قدرت ترين اصلي بايد ها ديكتاتوري عليه سياسي طلبيِ مبارزه كارآمد براي استراتژيك
 

  آزادي گسترش

 

 طلبيِ مبارزه همراه به گزينشي، ن مقاومتزما در سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، خودگردانِ و نهادهاي مستقل رشد           
 كه قدر همان .شود مي ديكتاتور سلطه شدن كمتر دهد و باعث گسترش مي جامعه را در» دموكراتيك فضاي« تدريج به سياسي

 و مستقل اي جامعه فزاينده اي گونه به مردم و شود اش كم مي اراده اعمال براي شوند، توان ديكتاتور نيرومندتر مي جامعه مدني نهادهاي
بايد اع از آزاديِ به دست آمده، فبراي د را بگيرند، آزادي بخواهد جلوي گسترش ديكتاتور اگر. دهند را شكل مي سلطه بيرون از
  .ي جديدي از مبارزه را به روي ديكتاتوري گشود را پيش گرفت و جبهه خشونت ي بي مبارزه

 وشكند  مي هم را در ديكتاتوري آزادي راستيني بينجامد كه يابي به به دست تواند مي نهادسازي و آميزي مقاومت درهم           
  .تغيير بنيادين كرده است جامعه، در قدرت چون روابط. كند گريزناپذير مي را دموكراتيك نظامي رسمي پيدايش
 راه از آن نهادهاي و جامعه اركردهايك فزاينده گيري بازپس از ست ميالدي نمونه آشكاري 1980 و 1970 دهه لهستانِ           

 و روشنفكران 1976 در .نرفت ها كمونيست كامال زير سلطه  گاه هيچ رغم آزار و اذيت همواره به كاتوليك كليساي. مقاومت
K.O.Rهاي گوچكي مثل  شان گروه سياسي عقايد بردن پيش به كارگران براي

12
صنفي  حزب اتحاديه ، 1980 در .بنياد نهادندرا  

 دهقانان، همچنين. مؤثر، دولت را وادار كرد قانوني شدن حزب را بپذيرد هاي اعتصاب دهي شكل در نمايي قدرت با همبستگي

ها  گروه اين دريافتند ها هنگامي كه كمونيست .دادند تشكيل مستقلِ هايِ سازمان نيز براي خود ها گروه ديگر از بسياري دانشجويان و
  .روي آوردند نظامي حكومت كردند و به اعالم همبستگي دوباره غيرقانوني اتحاديه اند، ن كردهدگرگو را قدرت هاي واقعيت

 و روزنامه براي مثال، .دادند ادامه نوپا وظيفه خود مستقل نهادهاي هاي بسيار، شكنجه و زندان وجود با نظامي، حكومت تحت حتا
   تحريم را دولتي هاي خانه چاپ و ها كمونيست هاي انتشاراتي هاي مشهور، هنويسند. شد منتشر مي همچنان غيرمجازِ بسياري هايِ مجله
  .داشت ادامه جامعه ديگر هاي بخش در همانند اين كارها. كردند منتشر مي كتاب صدها ساالنه مجاز غير هاي خانه چاپ بودند، كرده
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 هنوز .بود زده تكيه حكومت مسند بر اقتدار باديدگاه،  يك از كمونيست- نظامي دولت ،13لسكيزيارو نظامي حكومت تحت

   ضبط زندان، ها، دستگيري ها، مجازات كارگيري به همچنان با رژيم .داشت دراختيار را دولتي هاي ناساختم و دفاتر كاركنان بلندپايه،
 ديدگاه اين در. كند كنترل ار جامعه نتوانست ديكتاتوري اما،. دبو هادد قرار فشار تحت را جامعه ديگر،موارد  و چاپ هاي دستگاه

 .كند سرنگون كامال را ديكتاتوري رژيم توانست خواهد جامعه كه بود زماني ابهام، نقطه تنها

سازمان  را دموكراتيك» موازي دولت«يك  توان مي گاهي دارد دست در را دولتي هاينهاد  هنوز ديكتاتوري كه وقتي حتا          
اجتماعي را  و نهادهاي مردم همكاريِ و پذيرش وفاداري، فزاينده اي گونه به دولت رقيب، يك عنوان تواند به مي  سازمان اين .داد
 در دموكراتيك موازي شايد دولت سرانجام،. دهد ها را از دست مي به روز اين حمايت كه ديكتاتوري روز  در حالي. دست آورد به

 اساسي را تدوين كرد قانون توان مي آن هنگام در .نمايد ديكتاتوري ينِ رژيمدموكراتيك را جايگز سيستمي بتواند گذار، از اي مرحله

 .نمود برگزار گذار انتخابات را دوران از بخشي عنوان و به

  
  ديكتاتوري تجزيه

 

 .يابدتواند افزايش  پرهيزي مي همكاري و طلبي مبارزه كار دگرگوني جامعه هستند، نهادهاي اجتماعي دست به كه هنگامي          
 هاي توانند مقاومت مي دموكراتيك نيروهاي كه رسد فرا مي زماني كه باشند فكر اين در ابتدا از بايد مقاومت رهبردشناسانِ نيروهاي

طلبي چه  مبارزه و است مقاومت معموال نيازمند زمان هاي ظرفيت بنا نهادن و گسترش .گزينشي كنند مبارزات گسترده را جايگزين
 هاي بخش .باشند تر مهم سياسيِ بايد در راستاي مسائلِ مبارزات گزينشي ي زنجيره دوران، در اين .فراگير شود ها از سال پس بسا

 و سياسي دقيق طلبيِ مبارزه و با با گسترش چنين كارهايي، شوند مبارزات اين بايد وارد اجتماعي هاي اليه تمامي در مردم از زيادي
 .شود روشني آشكار مي به ديكتاتوري دروني ضعف منضبط،

 نفع نيروهاي به گسترده المللي بين توجه جلب باعث نهادهاي مستقل، چه بسا ايجاد و مندانه قدرت سياسيِ طلبي مبارزه ي آميزه          

 قطع رابطه، و تحريمِ المللي، بين ديپلوماتيك هاي محكوميت آمد آن براي ديكتاتوري پي است ممكن همچنين. دموكراتيك شود
 ).شد گونه اين لهستان در كه همچنان( باشد دموكرات نيروهاي از دفاع دراقتصادي 

 1989در  كه گونه آن فروپاشد، سريع بسيار ديكتاتوري است ممكن خاص هايي موقعيت در آگاه باشند كه بايد رهبردشناسان          

قدرت بسياري را از دست  ديكتاتوري، دولت منابع از مردم شديد تنفر پيِ دهد كه در زماني رخ مي چنين اتفاقي. شد شرقي آلمانِ در
 نيز مدت اي كوتاه برنامه براي البته و(كرد  ريزي برنامه درازمدت اي مبارزه براي است بهتر و نيست هميشگي الگو اين اما .دهد مي

 .)بود آماده

دست  به را پيروزي ها كه آن. ارج نهاده شوندبايد  كوچك، مسائل در حتا ها، كاميابي خواهانه، آزادي ي مبارزه زمان در          
  .مبارزه تقويت كند ي ادامه براي را ي مردم روحيه تواند ها، مي برگزاري هوشيارانه جشن همچنين .شوند شناخته بايد اند آورده

  
   موفقيت مسووالنه اداره

  
   ديكتاتوري جديد و نيز برپايي تدريجي دموكراسي پايدار، بايد براي جلوگيري از ظهور يك كالن استراتژي ريزان برنامه          

  
46  



  . آميز را به پايان رساند ي موفقيت يك مبارزهها را ارزيابي كنند تا   ترين روش بهترين و كاربردي پيشاپيش
  دولت هرحال، به .اداره كرد را تموق دولتي به ديكتاتوري از گذار مبارزه، پايان در توان مي چگونه كه كنند برآورد بايد ها دموكرات

 )سياسي پليسِ مثال( قبلي دولت ساختار از هايي بخش چه كه بايد ارزيابي كرد. جديد افرادي با قديمي باشد همان دولت نبايد جديد
دموكراتيك  ايها نگه داشته شوند تا در آينده بر بخش كدام و شوند حذف كامال شان غير دموكراتيك ذاتيِ هاي ويژگي دليل به بايد

  .شود ديگري پيدايش ديكتاتوري  يا مرج و هرج سبب تواند مي  دولت كامل حذف .ها تالش كرد كردن آن
 .مردان درپيش گرفت دولت درباره بايد سياستي چه ديكتاتوري فروپاشي از پس كه گرفت تصميم و كرد فكر پيشاپيش بايد          

 ترك كنند؟ را كشور هميشه براي تا داد اجازه ها ن آ به بايد آيا كشاند؟ دادگاه به محاكمه ايبر را ديكتاتورها بايد آيا براي مثال،

 كه عام، بايد از قتل باشد؟ همگون دموكراسي ايجاد و كشور بازسازي سياسي، طلبيِ مبارزه با كه ديگري هست هاي گزينه چه

   .جلوگيري كرد دارد، تيآ دموكراتيك سيستم ناگواري براي بنا نهادن ساختار آمدهاي پي
ها  برنامه اين .كار گرفته شود فروپاشيد، به يا شد ناتوان ديكتاتوري كه گذار آماده باشد و هر زمان دوران ي خاص برنامه بايد          
و  وكراتيكدم دولتي برپايي براي نيز هايي همچنين، طرح. گيرند به دست را قدرت كودتا با نتواند ديگر گروهي تا كنند مي كمك
 به آمده نبايد دست به بسيار هاي هزينه با هايي كه دگرگوني .ست فردي ضروري ا و سياسي هاي آزادي همه اساسي و قانون ي بر پايه

  .برنامگي از دست برود بي خاطر
 مستقل ا و نهادهايه گروه و با رشد شوند مي مندتر قدرت پيوسته كه شود رو مي مردمي روبه با ديكتاتوري هنگامي كه          

 هاي اعتصاب جامعه، ي تعطيلي گسترده .است فايده بي كارهاشان كه يابد درمي ندارد، را ها آن كنترل توان ديكتاتور كه دموكراتيك

اينده فز اي گونه به ها و نهادهاي ديكتاتوري ديگر، به سازمان كارهاي يا طلبانه مبارزه هاي پيمايي راه هاي مردم، نشيني خانه عمومي،
 شدن مردم، ناتوان توده همراهي و با زمان طول در اي پرهيزي و همكاري طلبي مبارزه چنين هوشمندانه اجراي ي نتيجه. زند آسيب مي

 طلب مبارزه مردم مقابل در ديكتاتوري .است خشونت، كارگيري به بدون دموكرات، گران مقاومت پيروزي نهايت در و ديكتاتور

  .پاشد فرومي
 تعداد جنگ نظامي به كه داشت ياد به بايد. رسند نمي پيروزي به و زود، آسان به ويژه اين دست، از هايي البته تالش          

 .دهد براي پيروزي ارائه مي يك امكان واقعي را سياسي طلبيِ مبارزه با اين همه، .نظامي شكست خورده هست جنگ پيروزمندانه،
 تالشِ استراتژيك، دقيق ريزي برنامه كالن هوشمندانه، استراتژي يك با توان را مي احتمال اين شد، گفته اين از پيش كه گونه همان

 .داد افزايش دالورانه و منضبط ي مبارزه و بسيار
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 دهم فصل

  
 پايدار دموكراسي زيربناي

  
 مبارزه هزينه بسيار با و اند كشيده رنج ها مدت كه مردمي .دنبال دارد به بزرگي هاي جشن گمان بي ديكتاتوري فروپاشي          

 در كه كساني ي همه و خودشان به بايد ها آن .بگذرانند شكرگذاري شادي، آسايش و را با زماني آن را دارند كه اند شايستگي كرده

ها  مرده و ها زنده .نيستند زنده يچنين روز ديدن براي همه كنند؛ افتخار اند، كرده مبارزه سياسي به آزاديِ رسيدن براي ها آن كنار
  .شوند آورده مي ياد به اند، كرده كمك كشورشان در آزاد تاريخي به پيدايش كه قهرماناني همچون
 طلبي مبارزه با ديكتاتور آميز موفقيت فروپاشي هنگام حتا .كم شود  ها زماني نيست كه از هشياري زمان، اين متاسفانه، اما          

. ديگري سر برنياورد سركوبگر رژيم قبلي، رژيم سقوط از ناشي هاي نظمي بي از ميان تا كار بست به دقيقي هاي احتياط سياسي، بايد
 بايد ديكتاتوري ساختارهاي .آماده باشند دموكراسي گذار سازمان يافته به براي پيشاپيش بايد دموكراسي پيشرو نيروهاي رهبران

  .ريزي كرد پي حقوقي و اساسي قانون پايدار را مبتني بر دموكراسي يك رفتاري ردهاي استاندا بايد پايه .نابود شود
نقطه  ديكتاتوري، فروپاشي .آورد تبه دس اي آرماني توان جامعه خيلي زود مي ديكتاتوري، سقوط با كه نبايد بر اين باور بود          

 .شروع كرد انسان نيازهاي به گويي پاسخ و جامعه براي پيشبرد را هاي بيشتر، كوششي درازمدت كند تا با آزادي آغازي را تامين مي
 ها گروه و مردم ي گسترده همكاري به ها آن رفع و براي داشت خواهند ادامه ها سال براي اجتماعي و اقتصادي سياسي، جدي مشكالت

 ها و معيارهاي ديدگاه با تا مردم كند فراهم فرصتي آتي، مشكالت با رويارويي براي بايد جديد سياسي سيستم .نياز خواهد بود

 .كنند دنبال را توسعه روند و دهند ادامه خود زيربنايي كارهاي به بتوانند متفاوت

  
 جديد ديكتاتوري يك خطرهاي پيدايش

  
 از بسياري تاريخي دشواه» ...شود تبديل استبداد به تواند مي  همچنين استبداد... «كه  بود داده اي دورهشدار در گذشته ارسطو          

نشان  كه دارد وجود ديگر كشورهاي و) 14اسلورك( برمه ،)اهللا آيت( ايران ،)ها بولشويك(روسيه  ،)ناپلئون و ها ژاكوبين( فرانسه
   پيش قدم جديد اربابان عنوان به تا ها ن آ براي است گر فرصتي رژيم سركوب يك ها، سقوط گروه و افراد دهد براي بسياري از مي
  رژيم  از و سمتگرتر چه بسا جديد ديكتاتوري .است مشابه هميشه كمابيش نتيجه اما باشد، متفاوت ايشان چه بسا هاي انگيزه. ذارندبگ
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  كودتاي از يك با نمايش تا كنند تالش است ممكن سابق رژيم اعضاي ديكتاتوري، فروپاشي از قبل حتا .باشد تر انحصارطلب قبلي
 است كودتا ممكن اين .كنند متوقف را دموكراسي براي طلبانه مبارزه درگيري پيشي بگيرند و مقاومت مردميپيش طراحي شده، از 

 .است حكومت سابق از اي تازه شكل تحميل دنبال به تنها حقيقت در اما باشد، ديكتاتور بركناري مدعي

   
 كودتاها از جلوگيري

  
 ظرفيت دفاعي گاه اين از آگاهي پيشرفته. دهند شكست را كودتاها هايي كارگيري روش توانند با به شده مي آزاد تازه جوامع          

   .تواند از كودتا پيشگيري كند مي آمادگي .است كافي كودتا از بازداشتن براي
 به .كردن براي حكومت آنان سياسيِ و اخالقي حق پذيرش يعني هستند، مشروعيت نيازمند گران توطئه كودتا، از بعد درست          

   .است گران توطئه مشروعيت نپذيرفتن ضد كودتا، دفاعِ اصلِ اولين دليل، همين
 .باشند منفعل يكسره سراسيمه يا كنند، مردمي كه از آنان پشتيباني مي و مدني رهبران تا دارند نياز گران توطئه همچنين          

 و مديران كارمندان، و دولتي ماموران مشاوران، و متخصصان همكاري ندنيازم جامعه بر خود كردن كنترل مستحكم براي گران توطئه
 نيروهاي و پليس اقتصاد، اجتماعي، نهادهاي سياسي، سيستمِ كه مردمي از زيادي تعداد تا دارند نياز گران همچنين توطئه .هستند قضات

 دگرگون شده، گران توطئه هاي سياست و دستورات ساسا بر را، كه خود ي روزمره اي وظايف بي هيچ اراده برند، پيش مي را نظامي

  . دهند انجام را ها آن و بپذيرند
بايد درخواست  .است طلبي مبارزه و پرهيزي گران با همكاري توطئه برابر در مقاومت كودتا ضد دفاع ايِ پايه اصل دومين          
 براي شد استفاده ديكتاتوري عليه طلبي مبارزه در چه را كه آن نندما هايي روش توان اصل، مي در .همياري آنان را رد كرد و همكاري

گران را نپذيرند و با  مشروعيت توطئه ماگر مرد. شوند گرفته كار به درنگ بي بايد ها روش  اين اما كار گرفت، به جديد هم تهديد
 .گردد دوباره بازمي راتيكدموك اي جامعه ايجاد بخت و خواهد مرد سياسي قحطي از كودتا ها همكاري نكنند، آن

  
 اساسي قانون نويس پيش

  
 اساسي بايد قانون .نهد بنا را دموكراتيك در چارچوب آن دولت دارد كه نياز اي اساسي قانون به جديد دموكراتيك سازمان          

 ذاتي حقوق گزاران، ان و قانونمرد براي گزينش دولت انتخابات  بندي زمان و روش دولتي، نيروهاي هاي محدوديت دولت، هاي هدف

   .كند مشخص دولت تر پايين هاي اليه با ملي را دولت چگونگي ارتباط و مردم،
 قضاييي  و شاخه قانون مجري گذار، قانون بايد مرزبندي روشني بين بماند، باقي دموكراتيك بخواهد اگر مركزي، دولت          

نظامي در  نيروهاي و اطالعاتي هاي سازمان ختي براي پيشگيري از دخالت پليس،هاي سفت و س بايد محدوديت .بنا نهاد دولت
 .كار بست كارهاي سياسي، به

 بيني پيش حقوق با فدرال بهتر است سيستمي  اساسي قانون كارهاي مستبدانه، از جلوگيري و دموكراتيك سازمان حفظ براي          

 در كه هاي سوئيس الگو برداشت»15بخش«توان از روش  گاهي مي. كند بنا دولت يمحل و ايالتي اي، منطقه سطوح براي كافي شده

  .هستند نيز كشور كل برخوردارند و همچنان بخشي از كوچك از حقوق بسيار نسبتا مناطقي آن
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   با به سادگي كه است ندانههوشم ها را دارد، اي وجود دارد كه بيشتر اين ويژگي اساسي قانوني شده، آزاد كشورِ تاريخ در اگر          
 موقت قانون اساسي يك كه باشد الزم شايد باشد، نداشته وجود اي اساسي قانون اگر چنين .را بازگرداند آن نظر، مورد موارد بازنويسي

. ار استتفكر بسي جديد نيازمند زمان و اساسي قانون نوشتن يك. شود آماده جديدي اساسي قانون بايد وگرنه، .شود گرفته كار به
 ممكن هايي كه قانون اساسي از وعده در بايد .است ضروري و پسنديده بازنويسي شده، يا جديد متن تصويب براي عمومي مشاركت

ظهور  توانند ها هر دو مي چون آن پرهيز كرد باشد متمركز بسيار دولت يك يا قوانيني كه نيازمند نباشند اجرا قابل آينده در است
 .كنند را آسان جديد ديكتاتوري يك

كه  باشد مبهم يا پيچيده قدر آن نبايد اساسي قانون .باشد مردم فهميدني آساني براي بسياري از به بايد اساسي قانون هاي جمله          
 .باشند آن فهميدن مدعي بتوانند نخبگان ديگر يا وكال تنها

  
 دموكراتيك دفاعي سياست

  
همچنين . دفاعي است مندي توان نيازمند مقابله براي كه شود نيز مواجه خارجي تهديدات با است ممكن شده آزاد كشور          
 به بايد داخلي، دموكراسي حفظ براي .شود تهديد نظامي يا سياسي اقتصادي، ي سلطه ايجاد براي ها سوي خارجي از است ممكن كشور

 توان توانند مي آزاد شده تازه كشورهاي .ملي توجه ويژه كرد دفاع نيازهاي به پاسخگويي براي سياسي طلبي مبارزه ي اوليه اصول

 را دموكراسي تواند مي كه نظامي قدرتمند بنا نهادن يك نيروي از شهروندان بگذارند، به اين ترتيب دستان در درنگ دفاعي را بي

 كه داشت ياد به بايد. شود ري ميكار آيد، جلوگي به درجايي مفيدتر تواند مي كه كالن، اقتصادي منابع رفص يا كند، تهديد

نقش  دليل، همين به. ديكتاتوري جديدي را بنا نهند بتوانند تا خود كنند مي خالي شانه اساسي قانون تدوين از هايي آگاهانه گروه
 روندهاي و حقوق، ساختارها، حفظ و احتمالي است ديكتاتورهاي در مقابل پرهيزي همكاري و طلبي هميشگي مردم مبارزه

 .موكراتيكد

  
 شايسته مسووليت يك

  
اين  .هست نيز تحت ستم مردم به بلكه نيرو بخشيدن نيست ديكتاتورها و نابودي ناتوان كردن تنها خشونت بي مبارزه آمد پي          
 را براي درتق خود تالش با تا دهد نيرو مي كردند، مي احساس قرباني يا ي شطرنج پياده را خود اين از پيش كه به مردمي تكنيك،

 افزايش خودباوري و در تواند مي  كه دارد مهمي رواني آمدهاي پي مبارزاتي، تجربه اين .گيرند كار به عدالت و آزادي به يابي دست

  .دركساني كه در گذشته قدرتي نداشتند، مؤثر باشد نفس به اعتماد
 براي جامعه به كه دموكراتيك، اين است دولتي برپايي ايبر خشونت بي ي مبارزه درازمدت و سودمند آمدهاي پي از يكي          

 آن، انحراف و دولت آتي هاي سوءاستفاده مانند مشكالتي .دهد مي بيشتري توان راه ادامه و آتي مشكالت بادست و پنجه نرم كردن 

 مردمي .سازمان سياسي شدن كدموكراتي بر سر راهموجود هاي  محدوديت و اقتصادي هاي عدالتي بي ها، گروه از يك هر بدرفتاري

   .خواهند بود پذير ضربه آتي ديكتاتورهاي دربرابر كمتر باشند شده كارآزموده سياسي طلبي در مبارزه كه
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ويژه  حقوق ها، اقليت حقوق مدني، هاي آزادي دموكراسي، از دفاع براي هايي روش خشونت، بي مبارزه با آشنايي آزادي، از بعد
 ها گروه و مردم كنند تا مي فراهم هايي را راه همچنين ها روش اين. كند مي فراهم دولتي غير نهادهاي و اي و ايالتي، منطقه هاي دولت

 به ها آن ابراز براي گاه مخالف هاي گروه كه اند بوده مهم قدر آن كه مسائلي روي بر افراطي عقايد بتوانند عقايد خود را بيان كنند،

   .آوردند مي روي چريكي جنگ ترور و
و  افراد همه براي باشد كمكي خشونت، ي بي مبارزه يا سياسي طلبي مبارزه بررسي اين در شده طرح هاي انديشه است اميد          

 كه پايدار و دموكراتيك بنا نهادن ساختاري نيز براي  و كوشند مي مردم بر ديكتاتوري ستمِ پايان دادن به در راه كه هايي گروه

 .شمارد محترم را جامعه بهبود براي كنش مردمي و انسان هاي آزادي

 : دارد وجود اصلي نتيجه سه شد، داده شرح كه هايي انديشه در

 است؛ ممكن ديكتاتوري از رهايي •

  و است؛ دقيق اي انديشه و استراتژيك ريزي برنامه يابي به آن نيازمند دست •
 .است الزم زياد، ي هزينه با حتا ،طمنضب ي مبارزه و كوشي سخت هوشياري، آن به رسيدن براي •

            
تحت ستم  مردمِ آزادي به بخشش براي اي خارجي نيروي هيچ .دارد حقيقت »16نيست رايگان آزادي،«مشهور  قول نقل          

  .نيست ممكن آساني به اين و .خود را آزاد كنند چگونه كه بگيرند ياد بايد مردم. اي كه بسيار خواستار آنند نخواهد آمد، آزادي
و البته  نهايت، در كه كارهايي را طراحي كنند توانند مي آورند، چنگ به شان نياز دارند آزادي براي كه چه را آن مردم اگر          

 .شوند آمادهآن  از دفاع براي و نهند بنا نويني دموكراتيك نظم توانند مي پشتكار، با آنان، آنگاه .انجامد مي آزادي به رنج فراوان، با
بند  پاي آزادياعتالي  و به نگهداري كه كوش سخت مردمي .باشد پايدار تواند مي بيايد، دست به اي مبارزه كه با چنين اي آزادي
  .دارند را پاس مي آزادي اين باشند،
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Freedom House 

١
 

Atomized  2  

.شود دست مي به هاي باالي جامعه بين آنان دست كند موقعيت   ها اشاره مي ه گروهي از اشخاص و جمعدر جامعه شناسي و سياست ب  Elite 
3
 

.جاي توسل به خشونت بود هاي كار او تاكيد بر مبارزات پارلماني به از ويژگي. رهبر مبارزات مردمي ايرلند عليه انگلستان  4 
 Legitimacy 

5 
)م.(نامند رودخانه عالم اسفل مي در ادبيات ما اين رودخانه را  6 

.ور شدن در آب چشم خود را بسته بود چون هنگام غوطه. هايش نقطه ضعفش بود تن بود و چشم هاي شرق اسفنديار روئين در افسانه  ٧
 

slowdown 
٨
 
٩

در جوجيتسوي سياسي واكنشهاي . رت را تغيير دهدشود تا روابط قد پرهيز به كار گرفته مي خشونت ٔاي كه در طول مبارزه فرايند ويژه: جوجيتسوي سياسي 
اي كه  شود، به گونه پرهيز به نيرويي سياسي عليه خود دشمنان فرمانروا تبديل مي آميز عليه مقاومت كنندگان خشونت منفي نسبت به اعمال سركوب خشونت

آيد كه سركوب  اي تنها هنگامي به دست مي چنين نتيجه. كند كنندگان خشونت پرهيز را تقويت مي موضع قدرت آنها را تضعيف نموده و موضع مقاومت
سركوبگري دشمنان به بدترين شكل ممكن   به اين ترتيب،. نه با خشونت مقابل يا تسليم شدن  آميز با ايستادگي بي خشونت مستمر پاسخ داده شود، خشونت

چنان تغيير . و حتا در ميان پشتيبانان معمولي دشمنان بسيار محتمل خواهد شد  يان،در نتيجه تغيير عقيده از سوي اشخاص ثالت، گروه شاك. مشاهده خواهد شد
نتيجه شامل . كنندگان خشونت پرهيز منجر خواهد شد شود، و هم به افزايش حمايت از مقاومت اي هم شامل دست كشيدن از حمايت مخالفان مي عقيده

گاهي چنين تغييرهايي به جا به جايي عمده در روابط . ميان مخالفان، و افزايش مقاومت خواهد شدايجاد اپوزيسيون داخلي در   محكوميت فراگير مخالفان،
هر گاه كه اين حالت در . شود پرهيز واقع نمي خشونت ٔموردهاي مبارزه ٔجوجيتسوي سياسي در همه. شود پرهيز منجر مي خشونت ٔقدرت به نفع گروه مبارزه

  .جا به جايي در روابط قدرت  تا حدود زيادي به ميزان عدم همكاري بستگي خواهد داشتخشونت پرهيز پيش نيايد،  ٔمبارزه
.اي دقيق از سوي نيروهاي درون دايره قدرت در اصطالح سياسي يعني تغيير قدرت از راه نقشه  Palace Revolution 

10 
Disguised disobedience 

11
 

Workers Defense Committee  كميته مقاومت كارگران 
١٢

 

Jaruselski 
١�

 

SLORK 
١٤

 

Canton 
١�

 

Freedom is not free 
١� 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

، از دانش پژوهان ارشد انشتيتو آلبرت انشتين در 

و كارشناسي ارشد از دانشگاه دولتي 

او همچنين استاد .  داوهايو و دكتراي تئوري فلسفي از دانشگاه آكسفورد مي باش

در سي سال گذشته . شاينده علوم سياسي در دانشگاه دارت ماوت ماساچوست است

او با سمت پژوهشگر در مركز امور بين المللي در دانشگاه هاروارد به كار مشغول 

، قدرت )1973(شارپ نويسندة كتاب هاي متعددي از جمله كنش بي خشونت 

، )1985(، تبديل اروپا به قاره اي تسخيرناپذير 

. است) 2002و  1993(و از ديكتاتوري تا دمكراسي 

دست زدن : كتاب مهم تازه اي از او اكنون در حال آماده شدن براي انتشار است

يكمي  نمونه هاي قرن بيستمي و امكانات قرن بيست و

. نوشته هاي او به بيش از سي زبان ترجمه شده اند

اي برونمرزي شامل پژوهشگران،  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش 

 براي اطالع بيشتر به سايت ما در اينترنت

 

 

 

 

 

، از دانش پژوهان ارشد انشتيتو آلبرت انشتين در )دكتراي فلسفه(جين شارپ 

و كارشناسي ارشد از دانشگاه دولتي  كارشناسي او داراي مدرك. بوستون است

اوهايو و دكتراي تئوري فلسفي از دانشگاه آكسفورد مي باش

شاينده علوم سياسي در دانشگاه دارت ماوت ماساچوست است

او با سمت پژوهشگر در مركز امور بين المللي در دانشگاه هاروارد به كار مشغول 

.  بوده است  

 

شارپ نويسندة كتاب هاي متعددي از جمله كنش بي خشونت 

، تبديل اروپا به قاره اي تسخيرناپذير )1980(ياسي اجتماعي و آزادي س

و از ديكتاتوري تا دمكراسي ) 1990(دفاع غيرنظامي 

كتاب مهم تازه اي از او اكنون در حال آماده شدن براي انتشار است

نمونه هاي قرن بيستمي و امكانات قرن بيست و: به پيكار خشونت پرهيز

نوشته هاي او به بيش از سي زبان ترجمه شده اند). 2003(  

مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش . اند مترجمان، نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

براي اطالع بيشتر به سايت ما در اينترنت  .نت به عنوان مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي است
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مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

مترجمان، نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

نت به عنوان مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي استبي خشو

.رجوع نماييد  
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